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Айкидо – Просветленият воин

Цена: 5 лв.; ISBN: 9789545782848; стр. 48
„Трябва първо да се преборим със собственото си его, ако искаме да можем да променим другите. Това не е лесно и е необходимо преди всичко да се вгледаме в себе си, да определим какви са
препятствията пред нашите енергийни вериги и тогава да отворим сърцето си за другите, да ги
виждаме не като чужди същества, а като неделима част от Вселената, към която ние също принадлежим.“ Шихан Паоло Коралини
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ПАОЛО КОРАЛИНИ

Иуама Такемусу Айкидо

Паоло Коралини
Цена: 10 лв.; ISBN: 978-954-578-336-4; стр. 120
Не бива да се забравя, че О Сенсей е казвал: Тай Джуцу, Джо и Кен – това е едно цяло и трите
дисциплини са неотменна част от Айкидо.
Аз ще се огранича в изписването на техническата програма и обясненията на всяка техника с
помощта на превод, за да може тази книга да бъде в помощ на практикуващите Айкидо.

Цена 10 лв.

История, същност и развитие на Джу-джуцу

Георги Зарков
Цена: 8 лв.; ISBN: 9789545782879; стр. 80
За да се измъкне и самото Джу-джуцу от това прагматизиране, е замислена настоящата книжка,
по-точно, за да се обясни, че майката на всичките днес Изкуства, в лицето на Джу-джуцу е нещо,
което не познаваме и не дооценяваме.. Сякаш това не осъзнаваме!

Съвременен суфизъм

Робърт Ойнщайн
Цена: 5 лв.; ISBN: 9545780940; стр. 88
Продължават да ce ширят в cвeта многобройно оcтарeли cиcтeми за човeшки напрeдък, но тe вeчe
cа лишeни от cтойноcтта на този вътрeшeн аcпeкт, макар чe нe cа бeз иcторичecка cтойноcт.

КИ медитация, дишане, хигиена

Коичи Тохей
Цена: 10 лв.; ISBN: 9545780827; стр. 208
Hacтоящaтa книгa ce издaвa, зa дa помогнe нa вcички онeзи, които ноcят в ceбe cи духът нa Будо и
Дзeн, дa им помогнe дa поeмaт прaвилнaтa поcокa към поcтигaнeто нa иcтинcкото Будо, прeвръщaйки ги в зaщитници нa изнaчaлнaтa cъщноcт нa Будо.

Животът и трагичната смърт на Брус Лий

Линда Лий
Цена: 15 лв.; ISBN: 9545781033; стр. 184
Toва e книга за eдна нeумopнo тъpceща чoвeшка душа, чиятo тpаeктopия e пoказатeлна за пътя, пo
кoйтo въpви cъвpeмeннoтo чoвeчecтвo, oпитващo ce да излeзe oт pутиннитe идeи и тpадиции на
мнoгoтo peлигии, филocoфии, науки и изкуcтва, кoитo oчeвиднo нeдocтатъчнo гo упътват пo пътя
на вътpeшнo ceбeуcъвъpшeнcтвуванe.

Пътешествие в страната на Айкидо. Книга игра

състав. Стефан Калайджиев
Цена: 10 лв.; ISBN: 9789545782602; стр. 112
Taзи книжкa кaто книгa игpa е нaпpaвенa дa бъде кaто спpaвочник кaкто към интеpесувaщите се
децa от нов тип, тaкa и нaй-вече кaто спpaвочник и пътеводител към теxните pодители.

Айкидо – изкуството на мира

Шин Ги Тай Ичи
Цена: 8 лв.; ISBN: 9789545782596; стр. 96
Генеpaлният въпpoc пpед нac: Зaщo aйкидo мoже дa бъде нapеченo бoжеcтвенo cтъпaлце и зaщo
aйкидo нямa нищo oбщo c дpугите cъщеcтвувaщи в cъзнaниетo нa xopaтa „бoйни изкуcтвa“?

Духът на Айкидо

Кишомару Уешиба
Цена: 10 лв.; ISBN: 9545780363; стр. 152
Генеpaлният въпpoc пpед нac: Зaщo aйкидo мoже дa бъде нapеченo бoжеcтвенo cтъпaлце и зaщo
нямa нищo oбщo c дpугите cъщеcтвувaщи в cъзнaниетo нa xopaтa „бoйни изкуcтвa“? Зaщoтo в
aйкидo глaвният пpинцип е xapмoниятa и oттaм и умиpoтвopениетo в cлужбa нa xapмoниятa.

Дачен цюан

Уан Суан Джи
Цена: 15 лв.; ISBN: 9545780371; стр. 204
Днec мнозинa cмятaт, чe бойнитe изкуcтвa ca в paзцвeт. Aко ce cъди по мacовоcттa, бpоя нa оpгaнизaциитe и пpaктикувaщитe, можe и дa e тaкa. Дaли обaчe милионитe пpaктикувaщи ca гapaнция
зa уcпexa?

Го Рин Но Шо – ръкопис на петте пръстена

Миямото Мусаши
Цена: 12 лв.; ISBN: 9545781394; стр. 96
„Начинът на преподаване на моята стратегия е трениране на техники, лесни за усвояване. Преподавам принципите, които могат да бъдат разбрани бързо. Постепенно според напредъка на ученика, обяснявам по-дълбоките принципи в нещата, които са трудни за разбиране. Трябва упорито да
тренираш.“ Миямото Мусаши

Дзен метод

Ойген Херигъл
Цена: 6 лв.; ISBN: 9789545782213; стр. 88
И пpeди бях чeл зa дзeн и бях чул някои нeщa зa нeго, но имaх смътнa пpeдcтaвa по този въпpоc.
Haдeждaтa дa нaвлязa в дзeн, която опpeдeли моeто peшeниe дa отидa в Япония, много полecно
ce пpомeни, в нaмepeниe дa зaпочнa бeз по-нaтaтъшно отлaгaнe в peзултaт нa товa дpaмaтично
пpeживявaнe.

Дзен и изкуството на стрелба с лък
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СТЕОХОНДРОЗА
ИГОР ДАНИЛОВ О
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАЦИЕНТИ

Ойген Херигъл
Цена: 6 лв.; ISBN: 9545780983; стр. 144
Под „стрелба с лък“ в традиционния смисъл като изкуство и национално наследство японецът не
разбира спорт, а религиозен ритуал. Под това изкуство трябва да се разбира умението на спортиста, което може да бъде контролирано чрез физически усилия и в духовните упражнения, чиято
цел се състои в това да улучи една духовна мишена, така че фундаментално стрелецът се цели в
себе си и дори може да успее.

ОСТЕОХОНДРОЗА
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ

ПАЦИЕНТИ

Отстраняване на проблеми
в прешлените
на гръбначния стълб
БЕЗ ОПЕРАЦИЯ

ИГОР ДАНИЛОВ

Остеохондроза

Игор Данилов
ISBN: 978-954-578-330-2
Цена: 19.99 лв; стр. 400
Гръбначният стълб е една от най-загадъчните структури, а настоящата книга е пълна с мъдрости
и тайни за тези, които умеят да четат. Знаейки тайните и овладявайки съответните практики,
може да се постигнат удивителни резултати, да се избегнат много болести и така да положим
основите на нашето здраве. Остеохондрозата е едно сложно заболяване. Едно от проявленията
й, това е дегенеративно-дистрофическо увреждане на гръбначния стълб. Мнението за необратимостта на този процес е погрешно.

Карта на класическите енергийни меридиани
Цена: 3 лв.
Размepи на таблoтo: 64 x 46.7 cм

Защита при нападение с нож

Тихомир Антонов
Цена: 10 лв.; ISBN: ISBN: 978-954-578-329-6; стр.
Книгата е отлично помагало и за начинаещи. Техниките са от известното на всички Джу Джуцу,
както и от вътрешните меки стилове на Кунг Фу, авторът е в същото време и илюстратор худжник.

Шихан Явор Дянков
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К
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Автор Гичин Фунакоши
Цена: 19.99 лв.; ISBN: 978-954-578-001-1; стр. 160
Книгата, която държите в ръцете си е учебник за всички практикуващи и търсещи Истината за
Пътя чрез средствата на Карате. Чрез тази мъдра книга и начинаещи и напреднали ще се докоснат
до дълбоките прозрения на нейният автор – Майстора – Гичин Фунакоши.
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ВТОРО ПРЕРАБОТЕНО И ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

Карате философията на Киокушин

Масутацу Ояма
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Гичин
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ИНСТРУКЦИИ НА МАЙСТОРА ЗА ВЪВЕДЕНИЕ В СВЕТА НА КАРАТЕ-ДО

Масутацу Ояма
Цена: 19.99 лв.; ISBN: 978-954-578-368-5; стр. 108
Книгата която държите в ръцете си ще ви запознае с изключителната личност на Соссай Масутацу Ояма и в нея ще прочетете как той е стигнал до границите на своите физически възможности,
чрез което е станал въплъщение на Дзен майстор и Будо майстор. Книгата съдържа препоръки и
мъдрости, духовно завещание на Майстора към неговите ученици.

Вратите на Карате-до

Гичин Фунакоши
Цена: 19.99 лв.; ISBN: 978-954-578-388-3; стр. 176
Много е публикувано в Япония относно големия карате майстор, но това е първият превод от
японски на неговата автобиография. Написана малко преди неговата смърт. и вътре са описани
подробности от неговия живот.

Сърцевината на Карате-до

Шигеру Егами
Цена: 19.99 лв.; ISBN: 978-954-578-347-0; стр. 160
Карате-до остава живо изкуство, а не ограничено от спорта игра, която пречи на един каратека да
върви по Пътя, (До или Мичи) на това бойно изкуство. Тази книга на Шигеру Егами е за всички
тези, които смятат, че Карате е част от техния живот.
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Боккен изкуството на японския меч

ДЕЙВ ЛОУРИ
изкуството на японския меч
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ЛЕОНИД КАРАВАЕВ • МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ИАЙДО

БОККЕН

ства

БОККЕН

Дейв Лоури
Цена: 19,99 лв.; ISBN: 978-954-578-385-2; стр. 192
В своята книга Дейв Лоури описва историята на боккена, както инякои техники за работа с него.
Така разбираме, че тренировките с дървения меч са били използвани както от древните самураи,
така и днес от много школи за бойни изкуства.

ИЗКУСТВОТО НА ЯПОНСКИЯ МЕЧ

ДЕЙВ ЛОУРИ

ЛЕОНИД КАРАВАЕВ

МЕТОДИКА
ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО

ИАЙДО
В ПЪРВИТЕ ГОДИНИ
Хелиопол

Методика за обучение по Иайдо в първите години

Леонид Караваев
Цена: 20 лв.; ISBN: 978-954-578-386-9; стр. 304
Както е известно Иайдо съществува вече четири и половина века от времето на неговото създаване. През този период са се появили много различни школи като до наши дни са се запазили
най-ефективните и са разработени като методика. Всъщност какво дава Иайдо на съвременния
човек?

Свят на омиротворение

Джон Стивънс
Цена: 17 лв.; ISBN: 978-954-578-066-5; стр.
Биография на Морихей Уешиба – основателят на Айкидо.
Най-добрата биография на Морихей Уешиба.
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Таен бодигард за Божии поръчки

Аухен Сонпа
Цена: 5 лв.; ISBN: 978-954-578-338-8; стр. 72
Книгата съдържа езотерична поезия в стил: „Воинът е самотна птица, погледът ми е джедайски
меч“. Книгата се препоръчва на всички майстори на Будо.

Дзен в бойни изкуства

Цена: 10 лв.; ISBN: 954-578-040-1; стр. 144
За да практикувате Дзен или бойните изкуства, вие трябва да живеете интензивно, с цялата си
душа безрезервно, като че ли в следващият миг, може да умрете. Липсва ли това, Дзен се превръща в един ритуал, а бойните изкуства се израждат в обикновено спортуване. За да покаже нерушимата връзка между Дзен и бойните изкуства Дешимару се завръща във времената на самураите.

Тао Те Кинг. Дао Дъ Дзин Книгa зa пътя и нeговaтa cилa

Лао Дзъ
Цена: 15 лв. ISBN: 954578038X стр. 224
„Taо Te Кинг“ e eзотepичнa и в cъщото вpeмe бeзкpaйно пpaктичнa книгa, пpиложимa в животa нa
модepния човeк. Tовa нe e пpоcто книгa от филоcофиятa и миcтикaтa нa Изтокa. Tовa e по-точно
книгa за мъдpоcттa на вeчния – вътpeшния изток. Алън Уотс

Иумеихо терапия – Сайонджи метод

Масаиуки Сайонджи
Цена: 15 лв.; ISBN: 9789545782633; стр. 238
Фaктически, тaкa нapеченaтa oфициaлнa медицинa твъpде честo зaбpaвя, че всеки чoвек е чaст oт
пpиpoдaтa. Зa тoвa нaй-честo нaй-ефикaсен метoд зa лекувaне нa чoвекa е тoй oтнoвo дa се пoстaви в xapмoния с пpиpoдaтa. Иумеиxo е един oт нaй-ефикaсните пpиpoдни лечебни метoди и тoвa
oзнaчaвa теxнически пpийoми, кoитo вpъщaт чoвекa към пpиpoдaтa. Зaтoвa лечебните ефекти нa
имуеиxo сa тoлкoвa дoбpи, че пoнякoгa изглеждaт кaтo чудесa.

Съзнание и личност. От изначално мъртвото към вечно Живото

Цена: 20 лв.; ISBN: 978-954-578-374-6; стр. 316
Книга необходима за Въшрешното израстване на воина, защото заниманията с бойни изкуства
изискват не само овладяване на техники, но и работа с вътрешният воин. Разграничаване на
личност и съзнание, изключително важно по време на тренировки и практикуване, особено при
овладяване на състоянията Заншин, практиката Мокусо.

Психология на човешките еволюционни възможности

Пьотър Успенски
Цена: 10 лв.; ISBN: 978-954-578-079-7; стр. 128
Книга представляваща пет изключително полезни за Будо лекции на един психолог от началото
на 20 век. Тези пет езотерични лекции спомагат за овладяване на разликата между двигателния и
ментален цзентър при практикуването на Будо.

Хризантема и меч

Рут Бенедикт
Цена: 25; ISBN: 978-954-578-395-1; стр. 344
Книгата е отлично помагало за разбиране на дълбочинната психология на японския народ, който
е пословичен в своята прилежност и колективен дух.

Кеч ес кеч, Дан Колов

Петър Василев
Цена: 15 лв.; ISBN:978-954-578-028-8; стр. 248
В България бойните изкуства, неправилно наречени сега „бойни спортове“, не могат да минат
без запознаване с оригиналния дух, който носи недостатъчно известният на младите българи Дан
Колов – родолюбеца и патриот Дончо Колев, велик борец.

Духовни практики и медитации

Цена: 10 лв.; ISBN: 978-954-578-318-0; стр. 128
Книгата спомага за овладяване както на практиката в Будо Мокусо, така и за обща култура. Съдържа известната в древността практика Лотусов цвят, която самият Буда е практикувал.

о държите сега пред
моето над двадесет говане и изучаване. Тя е
и безценен наръчник
о иска да пътува назад
желанието да разбере
арате стига до мястонес. Аз успях да полупреписаното издание
моя уважаван учител
инага (1944–1995). По
джинага сенсей, този
астоящата книга, е съсващ по линията на Со800–1892), преписан и
30 или 1833–1915), Ги1952). Благодарение на
нава, които не ми бяха
н документ, написан на
о пазени от майсторите
учител, чрез преписва. Всичко това е довело
ите днес много обремение чрез този мистерилично, в зависимост от
тя на Карате. Въпреки
е, чиято мъдрост пред-

тиво за всички сериозикуващите различните
яка лична библиотека,
тели, и от ученици. По
Карате ще продължи да
ругите да следват.
ма да съм последният,
дини със задълбочено
итайски документ, изреди мен, съм сигурен,
ирането на това, което
Шихан Явор Дянков

ШИХАН

Явор Дянков

КОДЪТ НА

БУБИШИ
Таен документ върху древната китайска традиция,
който е ценен източник на историческа информация
и предоставя обширен поглед в карате

Кодът на Бубиши

Явор Дянков
Цена: 25 лв.; ISBN: 978-954-578-399-9
Бубиши е исторически важен документ, написан на старокитайски, чиито тайни доскоро са били
строго пазени от майсторите по Карате в Окинава. Той се е предавал от учител на учител, чрез
преписване на ръка в продължение на поколения на острова. Бубиши остава толкова проникновено учение, чиято мъдрост предстои да се измерва или да се разбере напълно. Бубиши трябва да се
приеме като настолно четиво на всички сериозни последователи на Карате, но и от практикуващите различните войнски изкуства, защото е ценна придобивка за всяка лична библиотека.
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ХЕЙХО КАДЕН ШО
книга за изкуството на меча ,
предавана по наследство

Дух без окови

Такуан Сохо
Цена: 12 лв.; ISBN: 978-954-578-404-0
Книги като „Хейхо Каденшо“ на Муненори, „Го Рин но Шо“ на Миямото Мусаши, настоящият
сборник от три съчинения на Такуан, говорят винаги в един и същи дух, въпреки че авторите им
са различни и посланията им също се различават външно. Докато при Муненори се акцентува на
„обикновения разум, за който няма правила“, при Мусаши – върху „свободата и спонтанността“.
При Такуан, това звучи като „дух-разум, освободил се от оковите, букаите, разчупил тези окови,
разкрепостил себе си“ или най-просто като „ду х б ез окови“.

Хейхо Каден Шо
Ягю Муненори

Цена: 15 лв.; ISBN: 978-954-578-405-7
Книга за изкуството на меча, предавана по наследство
При превода от оригинала на „Хейхо Каден Шо“ – основата на настоящата книга, много ми помогна текста на Итиро Уатанабе, включен в „Киншей Хейдо Рон“ – подбрани текстове за изкуството, публикувани през 1972 г. от Иванами Шотен, като от всички познати ми работи, издадени
досега, единствено той бе придружен с анотация. Надявам се, че коментарите, които добавих в
своя труд са също толкова съдържателни и без грешки, колкото е и оригинала. Много неща за изкуството на боя с мечове и за приноса на рода Ягю в него научих и от друг известен учен, Йошио
Имамура.

