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• 2011 TAIKAI PORTUGAL - Shihan Pedro Fleitas (Org. RyuSui)

• 2012 TAIKAI PORTUGAL - Shihan Sven Eric Bogsater (Org. RyuSui)

Todos estes eventos estarão sujeitos a confirmação podendo a sua data ser alterada.

Bujinkan

SHUDEN NO KATA

1. KAPPI

O UKE e o TORI um para o outro. Quando passa ao seu lado direito, TORI golpeia UKE com um URA SHUTO directo ao bícepe do 
UKE, e de imediato golpeia com um URA SHUTO directo ao pescoço do UKE. O TORI salta logo após a pancada para a esquerda em 
HICHO TOBI e escapa.

2. SUI TO

UKE ataca primeiro com a direita e depois com a esquerda JODAN TSUKI. Este desloca-se para a direita, fazendo JODAN UKE e 
acaba à esquerda, fazendo outro JODAN UKE. UKE agarra o TORI pelo pescoço com a direita. TORI golpeia com um FUDO KEN 
direito a URA KIMON e depois, volta a golpear FUDO KEN a ASAGAMUSI. TORI agarra a mão direita do UKE e passa por baixo desta 
aplicando um MUSO DORI. TORI gira o braço levantando-o, girando para o lado do UKE. O TORI aplica URA GYAKU e logo um GARI 
OTOSHI e dá um pontapé à BUTSUMETSU.

OKUDEN NO KATA

1. SO SETSO

UKE caminha até ao TORI. TORI avança e agarra com RYOTE SHAKO KEN a DO. Passo atrás à direita deixando-se cair sobre o joelho, 
puxando o UKE para o lado e para baixo(num movimento circular).

2. RANSETSU

UKE caminha até ao TORI. Este dá um passo à direita e aplica RYOTE SHAKO KEN a DO.TORI caminha por entre as pernas do UKE 
com ambos os pés e deixa-se cair para trás, projectando o UKE com o movimento. Ao cair, TORI gira o UKE para a direita e para a 
esquerda. Isto se chama NAGASU (Deixar Fluir).

HEKITO NO KATA

1.DAMARA

TORI parte de HOKO NO KAMAE. UKE encontra-se em CHUDAN NO KAMAE. UKE avança um pouco e ataca com um CHUDAN 
TSUKI a SUIGETSU.TORI avança movimentando-se para a esquerda e gira para a direita (o suficiente para evitar a folha). Então 
avança movimentando-se com YOKO ARUKI direito e golpeia com um NIO KEN direito nas costas das mãos do UKE.TORI, agarra 
então na mão direita, saindo pela esquerda, abrindo para o lado o braço do UKE esticando-o. TORI avança aplicando OMOTE 
GYAKU.

2. SHUTO

TORI encontra-se em BOBI NO KAMAE. UKE está em DAIJODAN.  Ao avançar vai cortar até abaixo, TORI avança para o lado 
esquerdo ( a mão esquerda permanece no quadril, o antebraço serve para manter a guarda). TORI então golpeia com um URA 
SHUTO direito a NAGARE direito do UKE. TORI faz um YOKO ARUKI para diante e golpeia OMOTE SHUTO direito à parte superior 
do nariz à altura dos olhos.

79 anos,   
Foto de Christian Petroccello - Daikomyosai 2010

muitos parabéns SOKE
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KUKISHINDEN RYU

HAPPO HIKENJUTSU

A ESCOLA TRADICIONAL DOS NOVE DEUSES DEMONÍACOS

1. Primeiro Soke: Izumo Kanja Yoshiteru

2. Época que surgiu: Século XII. Em relação a este RYU é de salientar que a altura referida é correspondente à sua escola “mãe” 
KUKISHIN RYU. Esta é segundo a minha opinião, que depois originou KUKISHINDEN RYU no século XIV.

3. Dr. Maasaki Hatsumi : 26º Soke

4. Características técnicas: Era usual que os guerreiros de KUKISHINDEN RYU usassem armaduras, pelo que se podem observar 
movimentos muito pesados na sua deslocação, e quanto à direcção dos golpes às partes onde não deveria existir nenhuma 
protecção.

Consta que esta escola possui um vasto número de armas sem igual. As mais conhecidas são: HANBÔ, também conhecido por 
SANYAKO BÔ (bastão de pés). Deriva da lança (YARI), quando se partia nos campos de batalha.

• ROKUSHAKU BÔ, bastão de 6 pés;

• KAGINAWA, (gancho e corda) que foi usado por um pirata de nome Kuroda Saneyuki; 

• KUSARIGAMA, uma foice com uma corda ou corrente e um peso no final da mesma. Esta arma foi criada a partir da Kaginawa;

• DAISHARIN, consiste numa peça circular de madeira, com uns dez pés de largo e três polegares de grossura. Assemelha-se ao 
eixo e rodas de um carro. Usava-se para transferir as embarcações de terra para o mar e vice-versa;

• BISENTÔ, consiste numa alabarda (Bastão de madeira com uma folha, lâmina no final) muito pesada. É similar à Naginata, mas 
muito mais pesada e larga (a folha poderia atingir um metro de largo). Segundo conta a história de KUKISHINDEN RYU, a Bisentô 
foi trazida da China para o Japão por um guerreiro de nome Tetsujo. Esta arma foi usada em muitas situações, pelos pescadores 
para sua defesa contra os piratas. Isso influenciou enormemente as suas técnicas e a sua escola. Dizem que os Guerreiros do 
KUKISHINDEN RYU utilizavam os seus postes e artes.

5. Conceitos Históricos: Esta escola foi desenvolvida na província de Kumano.

Parece que antes de KUKHISHINDEN RYU havia o KUKISHIN RYU. O nome de “KUKI” foi dado pelo Imperador GO-DAIGO (1319-
1339) o fundador da escola, que se crê ter sido Yasushimaru, Guarda do Imperador.

Em 1330, Kusunoki Masashige, um Samurai de elevado nível , leal ao Imperador, teria tomado sob a sua tutela Yashushimaru 
Kurando de 16 anos. Nessa mesma altura, o Imperador foi sequestrado e conhecendo as suas habilidades e destreza em Ninjutsu 
e outras artes marciais, designaram-no para que o fosse resgatar. O Imperador estava preso em Kaza-in, uma residência real. 
Kurando chegou onde estava o Imperador, disfarçou-o de mulher e o carregou ás costas através de um soalho de madeira 
conhecido como o passadiço Hizume, que está concebido para fazer muito barulho quando se caminha sobre ele. Kurando 
estava a deslocar-se sobre o passadiço, o barulho alertou a guarda, que corrram atrás do Kurando e do Imperador. Kurando 
colocou o Imperador debaixo de uma árvore e enfrentou os Samurais com uma Naginata (alabarda). Kurando conseguiu 
desenvencilhar-se de todos à excepção de um Oficial Samurai que era bastante habilidoso e quando Kurando atacou, este cortou 
a Naginata como se fosse um Bô (bastão), e desta forma venceu o Oficial Samurai. Pegou no Imperador e regressou são e salvo a 
Kyoto, depois disto, Kurando percebeu que a Naginata surgiu antes do Bô (pau de madeira), mas que este último é mais 
importante.

Ishitani Matsutaro, o 24ºSoke , durante a batalha Tenchigumi no Ran, cruzou-se com Uryu Gikan, o Soke de Gikan Ryu. Ishitani 
deu então inicio ao estudo seguindo os seus ensinamentos, tornando-se o sucessor dessa mesma escola. Ishitani Matsutaro 
trabalhou como oficial de segurança numa fábrica de fósforos que pertencia ao pai de Takamatsu, em Kobe. Foi ali onde 
encontrou o Sensei Takamatsu, o qual havia treinado com o seu avô KOTO RYU, GYOKKO RYU, SHINDEN FUDO RYU.

KUKISHINDEN RYU • (HAPPO HIKENJUTSU)

“HAPPO” significa 8 formas. “HIKENJUTSU” significa Espada Secreta. O que se segue é 
KUKISHINDEN RYU HAPPO HIKENJUTSU como é explicado no livro do Sensei Hatsumi, 
“BO JUTSU”. É importante referir que o HAPPO foi-se alterando ao longo da história, de 
acordo com as armas e as necessidades da época.


	Página 1
	Página 2

