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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 други-
те. 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 принад-
лежим.“ Шихан Паоло Коралини

ИУАМА ТАКЕМУСУ 
АЙКИДО

ПАОЛО КОРАЛИНИ
Цена 10 лв.

Тренировки Айки Кен и Айки Джо помагат по-добре да се 
разбере дистанцията, позицията и изучаването на центъра на 
тежестта. Всичко това развива правилно положение и мощ-
ност на гърдите и ръцете, което съществено помага на изпъл-
нението на техниките с голи ръце. (Тай Джуцу) Тази връзка 
между Тай Джуцу, Джо и Кен била за Основателят определяща 
в изучаването на Айкидо. Сайто Сенсей основал цялата своя 
педагогика в преподаване на Айкидо върху тези принципи.

Способността на Сайто Сенсей в изучаване на оръжията 
(Буки Ваза) е основано върху фактите, че само няколко от уче-
ниците са имали възможност да бъдат по време на дългите 
тренировки с Основателят, и само той, никой друг, да остане 
близо до О Сенсей до последния му час. Когато става въпрос 
за Иуама Рю, има се пред вид не само един от стиловете на 
Айкидо, а това е традиционното Айкидо на О Сенсей. Онова, 
което той преподавал всеки ден, на което обучавал в Иуама 
самия Морихиро Сайто, който от своя страна ни го е предал в 
най-чист и неизменен вид.

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.

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, прeвръ-
щaйки 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 оpгa-
низaциитe 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. Препо-
давам принципите, които могат да бъдат разбрани бързо. Постепенно според напредъка на учени-
ка, 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
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 спортис-
та, 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.

ИГОР ДАНИЛОВ

ОСТЕОХОНДРОЗА  
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ПАЦИЕНТИ
Отстраняване на проблеми 

в прешлените  
на гръбначния стълб  

БЕЗ ОПЕРАЦИЯ

ОСТЕОХОНДРОЗА – това е едно сложно и многолико заболяване, 
в едно от своите проявления е дегенеративно-дистрофическо уврежда-
не на гръбначния стълб. Мнението за необратимоста на този процес е 
погрешно. 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 заложим основите на нашето здраве.

В тази книга съм се постарал да разкажа просто за сложното и за 
съжаление, само малко от необятното. Затова книгата носи в себе си 
освен съдържанието и на една източна притча.

В тази притча се разказва как един мъдрец дълго напътствал свои-
те ученици, ползвайки източник на мъдрост, за който се считало че е 
неизчерпаем. Самият мъдрец получавал своите знания от една дебела 
книга. Но на никого той не позволявал да я отваря. Когато мъдрецът си 
отишъл от този свят, ученици се осмелили да отворят книгата мислей-
ки, че така ще намерят отговор на всички въпроси. Оказало се, че там 
има само едно изречение: 

„Когато разберете разликата между съда и неговото съдържа-
ние, тогава ще придобиете истинното знание.“

И. М. ДАНИЛОВ

Игор Данилов
професор, академик, 
автор на метода 
вертеброревитология
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Цена 19,99 лв.

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 необрати-
мостта 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 худж-
ник.

Цена 19,99 лв

Няколко години преди смъртта си, майстор Гичин Фу-
накоши (1868–1957) пише своите мемоари – „Карате-до 
моят път в живота“, които вие държите сега в ръцете си. В 
тях той описва великото време на карате в неговата мла-
дост на остров Окинава чак до неговото разпростране-
ние по света. Той е човекът, който за първи път изважда 
карате от тъмнината на едно островно съществуване и 
го повежда към светлината на една широка публичност, 
която за съжаление днес го превърна от бойно изкуство 
в световен „боен“ спорт. За привържениците на карате, 
тази изключителна книга по силата на своята всеоб-

хватност и с историческите си фотоси, представлява своеобразна „Карате-Биб-
лия“. Тя е един извор, към който човек винаги може да се връща- връщане, чрез 
което можем да бъдем сигурни, че бойното изкуство, което днес упражняваме, е 
все същото, което е въодушевявало и старите майстори на Окинава. 
 За майстор Гичин Фунакоши карате е било методика и философия, коя-
то между другото е служела за формиране на отделния човек, и то на всички 
равнища – не само при ката или кумите. В течение на годините майсторът от 
Окинава се е опитвал да убеди и майстори от други бойни изкуства, че карате 
е едно комплексно и единно Будо- изкуство. 
 „Няма място в съвременното „Карате-до“ за различни школи. Някои от 
учителите, които познавам правят изявления, че са открили нова и необикно-
вена ката и за това сами си присвояват правото да се наричат „основатели на 
школи“. Разбира се, аз съм чувал за себе си и моите колеги, че ни отнасят към 
школата „Шото-кан“, но аз бих искал да възразя на този опит за класифика-
ция. Аз твърдо вярвам, че всичките тези „школи“ трябва да се съберат в една, 
като в амалгама и само по-този начин „Карате-до“ може да бъде впрегнато в 
служба на бъдещето на човека, на неговия полезен прогрес“. 
 През 1937 година Гичин Фунакоши заедно с други майстори от Окинава 
променя наименованието на своето бойно изкуство от „Карате-джицу“ на „Ка-
рате-до“. Чрез личния си пример майстор Гичин Фунакоши успява да изпълни 
изискванията за ново бойно изкуство в Япония по-онова време, за което го смя-
тат всички специалисти за баща на модерното „Карате-до“ с все по-вече и по-ве-
че живот и опит. Особено полезен се оказва фактът, че при своето карате той не 
поощрява съревнованието, а само „вътрешната борба“ със самия себе си.

Шихан Явор Дянков Г
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Карате-до
Гичин Фунакоши

моят път в живота
В Т О Р О  П Р Е Р А Б О Т Е Н О  И  Д О П Ъ Л Н Е Н О  И З Д А Н И Е

Карате-до моят път в живота 
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.

К А Р А Т Е
Масутацу Ояма

Ф И Л О С О Ф И Я Т А  Н А  
КИОКУШИН

Цена 19,99 лв

СОСАЙ МАСУТАЦУ ОЯМА (1923–1994) „Божествения юмрук“, карате легенда и основател 
на Киокушин карате е роден на 27 юли 1923 г. в село Кимдже, Северна Корея в близост сега 
до границата с южно корейския град Гунсан, с корейското име Йьонг И-Чои. В ранна възраст 
той отива в Манджурия, а след това в Южен Китай, където живее във фермата на по-голяма-
та си сестра. Когато бил на 9 години, той започнал да изучава една от формите на корейски-
те бойни изкуства, наречена „осемнадесет техники“ (Шаку-рики), преподавана му от г-н Йи, 
който по това време работел във фермата. Ояма се завръща в Корея на 12-годишна възраст и 
продължава обучението си по бойни изкуства, тренирайки корейската система Шаку-рики.

На 13-годишна възраст, той напуска Корея и отива в Япония, за да стане военен пилот. 
Там той продължава да практикува бойни изкуства, джудо и бокс. Един ден среща случайно 
няколко ученици, трениращи карате Шотокан и решава да отиде в доджото на Гичин Фуна-
коши (1868–1957) в университета Такушоку, където там преподавал неговият син Йошитака 
Фунакоши (1906–1945). Когато навършил 18 години, той получил 2-ри Дан от Гичин Фунако-
ши. Ояма също продължавал да тренира Джудо в квартал Асагая в Токио и когато постъпил 
в императорската армия на 20-годишна възраст, той имал вече 4-ти Дан по това бойно изку-
ство. През октомври 1946 г. за първи път отива в планината Минобу в префектура Яманаши 
за половин година, а през април 1948 г. в продължение на година и половина в планината 
Киъосуми в префектура Чиба, където той продължава да се подобрява в карате и там решава 
да посвети живота си на него.

В началото на 50-те години на миналия век Масутатцу Ояма отива да тренира карате в 
доджото по Годжу-рю в квартал Асакуса, Токио, където легендарният карате майстор Гоген 
Ямагучи – „Котката“ (1909–1989) се заселил след войната, като четири години по-късно по-
лучава от него 4-ти Дан. 

През 1952 г. той пътува из Съединените щати за една година, демонстрирайки карате по 
арени и централната телевизия, счупвайки дебели дъски, камъни и рога на бикове, правей-
ки истинска сензация там. През следващите години той побеждава всички свои противници, 
като по-голямата част от тях бяха смазани с един удар! Битките никога не продължавали 
повече от 2 минути или от няколко секунди. Благодарение на огромния му успех, след завръ-
щането си в Япония през 1954 г., Ояма открива първото си доджо „Ояма карате“, в квартал 
Медзиро на Токио, което се превръща в истинска „Мека“ за бойци от цялата страна. 

През октомври 1963г. започва строителство на новото здание на Международната феде-
рация по карате Киокушин, което Ояма открива през юни 1964 г. и което получава официал-
ното име Киокушин-кайкан – „Двореца на Обществото на Абсолютната Истина“. Същата го-
дина той получава и японско гражданство. До последните дни от живота си Масутатцу Ояма 
провежда обучение в него, представлявайки ярък пример за истински Будо майстор. За съ-
жаление, той умира от рак на белите дробове на възраст 71 години на 26 април 1994 година. 

 Книгата която държите сега в ръцете си ще ви запознае с изключителната личност на 
Сосай Масутацу Ояма и което е по-важно вие ще прочетете как той е стигнал границите на 
своите душевни терзания и физически възможности, благодарение на които е въплъщение 
на Дзен майстор в комбинация с Будо майстор по бойни изкуства. Всеки сериозен последо-
вател на карате или бойните изкуства може да научи много от тази поучителна книга с пре-
поръки и мъдрости за неговото бойно изкуство Киокушин, които са духовното завещание 
на майстора към неговите ученици с цел да изучат духовните страни по своя път в карате и 
същевременно да подобрят разбирането и качеството на живота си. 

Шихан Явор Дянков
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н Карате философията на Киокушин

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 Масута-
цу 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.

Гичин 
Фунакоши

Книгата „Вратите на карате-до“, която държите сега в ръцете си, 
е учебник за всички практикуващи и търсещи истината за Пътя 
(До), чрез средствата на карате. Чрез тази мъдра книга и начинае-
щите и напредналите ще се докоснат до дълбоките прозрения на 
нейния автор Майстора – Гичин Фунакоши (1868–1957) – за същ-
ността на това все още и до днес тайнствено и непознато японско 
бойно изкуство карате.
 В книгата са представени основните техники в карате, как-
то и за първи път, любознателният български читател ще се за-
познае с малко известната традиционна „Тен-но-Ката“ (Форма на 
Вселената). Тя е съставена от техники и движения, които Учите-
лят Фунакоши избира от тридесет случайни традиционни кати 
на остров Окинава, които образуват ядрото на карате-до, с цел да 
служи за изграждане на правилни навици за стойка, мисъл, диша-
не и действие.
 Също така в книгата е представена историята на карате от 
Окинава, както и автора описва майстори каратеки, като Сокон 
Мацумура (1798–1890), Ясутсуне Азато (1828–1906) и Ясутсуне 
Итосу (1830–1915), които са били живи легенди по време на не-
говата младост, мъже, чиято слава надминава дори невероятните 
разкази за това древно бойно изкуство, ширещи се до началото на 
нашия век.
 „Карате-до е благородно бойно изкуство – пише в нея Ги-
чин Фунакоши – и читателят може да е убеден, че тези, които се 
гордеят с чупенето на дъски или трошенето на керемиди и други 
твърди предмети, или тези, които се хвалят със способността си да 
изпълняват странни чуждоземни подвизи и ритуали, като смък-
ване на месо или отскубване на ребра от човек, в действителност 
не знаят нищо за карате. Те всъщност се въртят около листата и 
клоните на огромно дърво, без да имат и най-малка представа за 
стъблото.“
 Бих си пожелал тази чудесна книга да бъде помощник на 
моите бивши и сегашни ученици и колеги по дългия Път (До) на 
карате. Чрез нея да участват в широкообхватното разбиране на 
цялостното карате-до с такава степен на разбиране и мотивация, 
че цял живот да упражняват това чудесно бойно изкуство.

Шихан Явор Дянков

ИНСТРУКЦИИ НА МАЙСТОРА ЗА ВЪВЕДЕНИЕ В СВЕТА НА КАРАТЕ-ДОЦена 19.99 лв.

ВРАТИТЕ 
НА 
КАРАТЕ-ДО

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.

ИЗКУСТВОТО НА ЯПОНСКИЯ МЕЧ
Б ОК К ЕН
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В своята книга „Боккен изкуството на японски-
ят меч“, авторът Дейв Лоури описва историята на 
боккена, както и някои техники за работа с него. 
Така разбираме, че тренировките с дървеният меч 
са били използвани както от древните самураи, така 
и днес от много школи за бойни изкуства. Според 
Дейв Лоури, практиката с боккен е необходима на 
две равнища. Първо, изгражда физическа устойчи-
вост, ритмика, и светкавични двигателни навици в 
традиционните школи. Второ, обогатява духовното 
развитие в традиционното практикуване с катана - 
меч.

Дейв Лоури е автор на няколко книги свързани с 
японската култура и самото Будо. От 1986 година 
той пише в списание Черен пояс, издавано в САЩ. 
Настоящата книга съдържа повече от 100 фотогра-
фии запознаващи читателя с традиционния път и 
модерните перспективи на това изключително ви-
тално, исторически обосновано практическо оръ-
жия каквото е боккена.

Дейв Лоури е автор на няколко книги освен настоящата:
–  Обучението на един американски самурай
–   В доджото - пътеводител в ритуалите и етикета  
на японските бойни изкуства

–  Меч и четка: Духът на бойните изкуства

Цена 19,99 лв

Боккен изкуството на японския меч
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.

МЕТОДИКА  
ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ИАЙДО
В ПЪРВИТЕ ГОДИНИ

Хелиопол

ЛЕОНИД КАРАВАЕВ

Цена 19,90 лв.
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Иайдо – 
ИЗКУСТВОТО  

НА ЯПОНСКИЯ МЕЧ

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 създа-
ване. 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.

Войнът е самотна птица 
(изповедта на Аорон)

Погледът ми е джедайски меч
С него аз воювам в Мрака.
И щом във Тишината
Ме докоснат зов и стон –
Изстрелвам го,
За да помага.
Така със себе си
Сражавах се
С години – 
Войната стана
Моят занаят.
Изпепеляван,
Аз възкръсвах
И неспирно
Леките ми стъпки
Пак шептят.
И ето – аз съм тук
И чакам.
В готовност е
И моят меч.
На неговия връх
Живее Свободата,
Която ще изгони
Мрака надалеч.

Цена 5 лв.

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 превръ-
ща в един ритуал, а бойните изкуства се израждат в обикновено спортуване. За да покаже неру-
шимата връзка между Дзен и бойните изкуства Дешимару се завръща във времената на самураи-
те.

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 пoстa-
ви 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. Съ-
държа известната в древността практика Лотусов цвят, която самият Буда е практикувал.

ШИХАН
Явор Дянков

Цена 24,99 лв

Книгата, която държите сега пред 
вас, е плод на моето над двадесет го-
дишно изследване и изучаване. Тя е 
изчерпателен и безценен наръчник 
за всеки, който иска да пътува назад 
във времето с желанието да разбере 
защо и как Карате стига до място-
то, където е днес. Аз успях да полу-
ча снимки на преписаното издание 
на Бубиши от моя уважаван учител 
Ясуюки Фуджинага (1944–1995). По 
думите на Фуджинага сенсей, този 

документ, който е предмет на моето изследване в настоящата книга, е със-
тавен преди повече от два века и е екземплярът идващ по линията на Со-
кон „Буши“ Мацумура (1798–1890, 1809–1896 или 1800–1892), преписан и 
притежаван по-късно от Ясутсуне (Анко) Итосу (1830 или 1833–1915), Ги-
чин Фунакоши (1868–1957) и Кенва Мабуни (1889–1952). Благодарение на 
Бубиши, аз се докоснах до корените на Карате в Окинава, които не ми бяха 
известни до момента. 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 преписва-
не на ръка в продължение на поколения на острова. Всичко това е довело 
до граматически неточности и е направило анализите днес много обреме-
нителни. По този начин въздействието на това знание чрез този мистери-
озен документ и забележителен наръчник ще е различно, в зависимост от 
това как е усвоено от тези, които сега вървят по пътя на Карате. Въпреки 
това, Бубиши остава толкова проникновено учение, чиято мъдрост пред-
стои да се измерва или да се разбере напълно.
  Бубиши трябва да се приема като настолно четиво за всички сериоз-
ни последователи не само от Карате, но и от практикуващите различните 
бойни изкуства, защото е ценна придобивка за всяка лична библиотека, 
книга, която да бъде подробно изучавана и от учители, и от ученици. По 
този начин факелът на истинското бойно изкуство Карате ще продължи да 
гори в бъдещето, осветявайки трудния път, който другите да следват.
  Въпреки, че не съм първият и със сигурност няма да съм последният, 
който усилено в продължение на над двадесет години със задълбочено 
разбиране и всеотдайност изследва този древен китайски документ, из-
пълнен с надежда, като тези, които са го правили преди мен, съм сигурен, 
че изследването ще доближи читателите ми в намирането на това, което 
не винаги се вижда с просто око.

Шихан Явор Дянков

Таен документ върху древната китайска традиция, 
който е ценен източник на историческа информация 

и предоставя обширен поглед в карате

КОДЪТКОДЪТ  НАНА  

БУБИШИБУБИШИ

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 проникнове-
но 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 практикува-
щите различните войнски изкуства, защото е ценна придобивка за всяка лична библиотека.



ДУХ ДУХ 
БЕЗ БЕЗ 
ОКОВИОКОВИ

ТакуанТакуан
СохоСохо

От трите съчинения, събрани в настоящия сборник, двете 
представляват писма, писани от Такуан. Първото „Фудочишин 
мъороку“ или „Tайнственият запис (писание) на Непоколеби-
ма мъдрост“ е писано до Ягю Муненори, глава на школата за 
майстори на сабята (меча) Ягю Шинкаге и учител на две по-
коления шогуни. Второто писмо – „Тайаки“ или „Хрониките на 
сабята Тайя“, вероятно също до Муненори или може би до Оно 
Тадаки, глава на школата Итто в бойните изкуства със сабя 
(меч), а също и официален наставник на семейството на шогу-
на и близките му подчинени. Докато „Тайнственият запис на 
Непоколебима Мъдрост“ е повече насочено до връзката меж-
ду егото в човека и Аз-ът (Себето) в процеса на интеграция-
та на самият Аз (Себе), „Хрониките на сабята Тайа“ отразяват 
повече психологическата страна на тази връзка. Третото съ-
чинение „Рейрошу“ или „Чистият звук на скъпоценните камъ-
ни“ третира актуалния, житейско-философски всъщност въ-
прос, за всеки един даймьо – самурай, как да се различи онова, 
което е добро за Азът и онова, което е всъщност егоистично, 
обслужващо желанията на егото. И трите съчинения със своя-
та насоченост, водят читателя към пътуване навътре в себе 
си, а оттам и до познания за изкуството на живота. Като цяло 
и трите съчинения са адресирани към самурайската класа и 
трите се опитват да дадат обяснение за Дзен чрез духа на са-
бята (меча), но всъщност адресираността им е много по-ши-
рока, далеч надхвърляща самурайското съсловие. По скоро тя 
е вътрешна насоченост, целяща да помогне на Вътрешният 
войн, Вътрешният самурай във всеки един обикновен човек, 
също така отнeсено и към съвременния човек от ХХ – ХХI век.

цена 12 лв.

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“.

ягю муненориягю муненори

ХЕЙХО КАДЕН ШОХЕЙХО КАДЕН ШО
книга за изкуството на меча,

предавана по наследство

Ягю Муненори, представител на петдесетото поколение на 
рода Ягю, ме вдъхновяваше през цялото време на моята ра-
бота и ми предоставяше необходимата литература. Тецуо Ки-
ношита употреби много време да ми осигури разрешение да 
използвам илюстрования му материал; благодарение на него-
вите усилия от храма Токайдзи любезно ми разрешиха да въз-
произведа знаменитите калиграфски трудове на Такуан, монах 
от школата по Дзен. Коджо Ямамото направи фотографиите в 
храма Хотоку и на други места, свързани с рода Ягю. Хироаки 
Мишима събра няколко книги за Такуан и за неговите трудове. 
Сейджи Какидзаки, с разрешението на Иванами Шотен, под-
готви великолепни фоторепродукции от Шинкаге-рю Хейхо 
Мокуроку. Бертън Уотсън изготви транскрипцията на всички 
китайски имена. Такако Хирата и Яно Шамико непрекъснато 
ми съдействаха да си набавям нужните материали и сведения 
и без техните усилия и старания тази книга не би видяла бял 
свят.

Хироаки Сато

Цена 15 лв.

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 по-
могна текста на Итиро Уатанабе, включен в „Киншей Хейдо Рон“ – подбрани текстове за изку-
ството, 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 из-
куството на боя с мечове и за приноса на рода Ягю в него научих и от друг известен учен, Йошио 
Имамура.


