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ABSTRACT

Occidentalii, în rezolvarea unei probleme, pleacǎ de la logicǎ, urmǎrind particularul, folosind
calculul raţional şi matematic. Orientalii, diametral opus, pornesc de la studiul generalului
orientat spre particular, grefat pe o interpretare a simbolurilor. Mai aproape de gândirea misticǎ,
Orientul atinge un adevǎr ce nu poate fi infirmat de gândirea materialistǎ care ajunge la un
rǎspuns în limitele convenţionalului, adeseori neconvingǎtor.
Maeştrii Artelor Marţiale au codificat într-un sistem destinat elitelor, tehnici şi concepţii
despre luptǎ şi armonie (wa), transmise din generaţie în generaţie. Acestea erau ţinute în secret,
de cele mai multe ori cu preţul vieţii. Cunoştinţele respective au devenit apanajul unor nobili din
Casta Superioarǎ, atent selectaţi de maeştrii. În timpurile moderne, au reuşit sǎ rǎzbatǎ spre
Occident tehnici în care era prezentatǎ doar forma exterioarǎ (barǎri, lovituri, combinaţii),
dezgolitǎ fiind de conţinutul filosofic, medical, terapeutic, imaginativ,etc. Occidentalii s-au
mulţumit cu efectul eficace al acestor tehnici în lupta corp la corp, o lungǎ perioadǎ fiind în afara
cunoştinţelor mentale din domeniu. Ultimii 30-40 de ani aduc idei mai mult sau mai puţin
voalate (despre Arte Martiale) cu iz mistic, dar şi concepte de o mare încǎrcǎturǎ semanticǎ,
proprie unei culturi tradiţionale, greu de ingurgitat, de cǎtre societatea occidentalǎ. Apelând la
elasticitatea şi mobilitatea celor douǎ moduri de gândire, vom încerca descifrarea mesajului şi
rolului Arte Martiale, în dezvoltarea finţei umane.
În contextul prezentei lucrǎri vom delimita patru aplicaţii ale Artelor Marţiale, denumindu-le
“Cele patru moşteniri”, şi anume: LUPTA, SǍNǍTATEA, AUTOCUNOAŞTEREA şi
LEGǍTURA CU DUMNEZEU.
Cele “patru moşteniri”, se întrepǎtrund, trǎgându-şi seva una din alta, fiind de fapt un întreg
dinamic.
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Occidentalii, în rezolvarea unei probleme, pleacǎ de la logicǎ, urmǎrind particularul, folosind
calculul raţional şi matematic. Orientalii, diametral opus, pornesc de la studiul generalului
orientat spre particular, grefat pe o interpretare a simbolurilor. Mai aproape de gândirea misticǎ,
Orientul atinge un adevǎr ce nu poate fi infirmat de gândirea materialistǎ care ajunge la un
rǎspuns în limitele convenţionalului, adeseori neconvingǎtor.
Maeştrii Artelor Marţiale au codificat într-un sistem destinat elitelor, tehnici şi concepţii
despre luptǎ şi armonie (wa), transmise din generaţie în generaţie. Acestea erau ţinute în secret,
de cele mai multe ori cu preţul vieţii. Cunoştinţele respective au devenit apanajul unor nobili din
Casta Superioarǎ, atent selectaţi de maeştrii. În timpurile moderne, au reuşit sǎ rǎzbatǎ spre
Occident tehnici în care era prezentatǎ doar forma exterioarǎ (barǎri, lovituri, combinaţii),
dezgolitǎ fiind de conţinutul filosofic, medical, terapeutic, imaginativ, etc. Occidentalii s-au
mulţumit cu efectul eficace al acestor tehnici în lupta corp la corp, o lungǎ perioadǎ fiind în afara
cunoştinţelor mentale din domeniu. Ultimii 30-40 de ani aduc idei mai mult sau mai puţin
voalate (despre Artele Martiale) cu iz mistic, dar şi concepte de o mare încǎrcǎturǎ semanticǎ,
proprie unei culturi tradiţionale, greu de ingurgitat, de cǎtre societatea occidentalǎ. Apelând la
elasticitatea şi mobilitatea celor douǎ moduri de gândire, vom încerca descifrarea mesajului şi
rolului Artelor Martiale, în dezvoltarea finţei umane.
În contextul prezentei lucrǎri vom delimita patru aplicaţii ale Artelor Marţiale, denumindu-le
“Cele patru moşteniri”, şi anume: LUPTA, SǍNǍTATEA, AUTOCUNOAŞTEREA şi
LEGǍTURA CU DUMNEZEU.
Cele “patru moşteniri”, se întrepǎtrund, trǎgându-şi seva una din alta, fiind de fapt un întreg
dinamic.

LUPTA
Lupta este proprie fiinţelor vii, de la Facerea Lumii şi pânǎ acum. Aceastǎ luptǎ este
determinatǎ de legile echilibrului calitativ şi cantitativ, de o armonie celestǎ necuantificabilǎ, dar
pretutindeni sesizabilǎ. Omul, aşa zis fiinţǎ raţionalǎ, nu se simte bine decât dacǎ este înconjurat
de bunuri materiale, care îi dau senzaţia de confort şi siguranţǎ. El, nu este în permanenţǎ
conştient de “Legea Schimbǎrilor”, care propune în permanenţǎ o nouǎ adaptare. În “Povestea
înfloritǎ a lui Confucius la Glosa Wen”- din I-Ching (Cartea Schimbǎrilor) :
“Acumulare…fermitatea energeticǎ şi supunerea docilǎ încep sǎ se uneascǎ şi dau naştere la
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dificultǎţi. Ne mişcǎm în mijlocul unui pericol mare, în perfectǎ libertate. Furtuna cu tunete şi
ploi este violentǎ şi amplǎ, acţiunea Cerului este confuzǎ şi obscurǎ., de aceea este util sǎ nu
luǎm pauzǎ…”. Aşadar, omul doreşte oprirea timpului, agǎţându-se de perioadele lui prospere. În
individualitatea lui cu liber arbitru, se considerǎ o micǎ cetate atacatǎ în permanenţǎ din exterior
de forţe şi energii potrivnice. De aici apare nevoia de a-şi perfecţiona potenţialul de luptǎ.
În cazul particular al Artelor Martiale, se dezvoltǎ lupta de aproape, lupta corp la corp şi lupta
la distanţǎ cu unul sau mai oponenţi. În plan intim, se dezvoltǎ şi lupta cu Sinele. Aici, la nivel
fizic, lupta se duce cu strategia şi tactica specificǎ : Ma-ai, Hyoshi, Yomi.
Strategia de luptǎ ţine de un cumul de cunoştinţe predate de la maestru la discipol sau prin
demers personal, care cuantificǎ relaţia de forţe dintre oponenţi la nivel psihologic. Deseori cel
ce atacǎ se aflǎ în ascendent psihologic, iar cel care se apǎrǎ, se aflǎ la polul opus. Rezultatul
luptei îl poate da într-o anumitǎ mǎsurǎ Ma-ai (aprecierea distanţei de luptǎ ) corelat cu Hyoshi
(ritmul în atac sau în apǎrare). Acestor douǎ principii, în funcţie de stadiul mǎestriei
practicantului, li se adaugǎ o a treia dimensiune, YOMI, care ţine de capacitatea senzorialǎ,
psihicǎ şi mai ales premonitorie.
În contemporaneitate “Arta Rǎzboiului” lui Sun Tzu , se studiazǎ în firmele de marketing,
concerne comerciale, formaţiuni militare şi paramilitare, etc.. Extrapolând, strategia de luptǎ
poate ajuta în depǎşirea obstacolelor inerente (situaţii de crizǎ. boli, situaţii neprevǎzute).
Subiectul se poate dezvolta în toate domeniile, inclusiv în Arta Plasticǎ, Literaturǎ, Muzicǎ, etc.

SǍNǍTATEA
Venit din India, cǎlugǎrul Bodhidarma, se stabileşte în China anului 520, aducând idei noi,
punând la punct Doctrina Concentrǎrii DHIANA. Cǎlugǎrii mǎnǎstirilor aveau o constituţie
precarǎ din cauza proastei alimentaţii şi a lipsei de mişcare fizicǎ. Se spune cǎ acest cǎlugǎr, ar fi
adus cu el şi câteva forme de mişcare şi respiraţie, care ar sta la baza tehnicilor ulterioare de
luptǎ, cu bastonul de cǎlugǎr sau cu mâna goalǎ. Se cunoaşte faptul cǎ tehnicile orientale de
luptǎ, cele sistematizate în conceptul de Arte Martiale, sunt o prelungire a mişcǎrilor pentru
fortificarea organismului în vederea obţinerii unei sǎnǎtǎţi durabile. La o privire atentǎ, vom
constata cǎ în kata din Karate vom gǎsi tehnici de meditaţie (mokuso), tehnici de respiraţie
(ibuki, nogare), tehnici reiki de scanare (intrare în mokuso şi revenire) şi elongare care solicitǎ
corpul fizic din punct de vedere al elasticitǎţii şi mobilitǎţii. În JuJitsu avem torsiuni, elongaţii,
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rǎsuciri de membre, care pot stoca sau degaja curgerea energiei în meridiane. Punctele de
acupuncturǎ şi Shiatsu destinate însǎnǎtoşirii corpului uman şi armonizǎrii corpului fizic cu
celelalte corpuri subtile, pot fi folosite în Kyusho drept puncte asupra cǎrora dacǎ se acţioneazǎ
brutal, se pot transforma din zone terapeutice, în zone cu potenţial letal. Nu mai departe,
încǎlzirea, pregǎtirea corpului înainte de începerea antrenamentului propriu zis, conţine mişcǎri
şi posturi din Hatha Yoga, Tai Chi, Chi kung, etc..
Putem remarca diferenţa dintre sistemul de “încǎlzire” occidental, care merge pe forţǎ şi
rezistenţǎ şi cel oriental care pregǎteşte corpul prin metoda supleţei şi Antrenamentului Intern.
Adevǎrul este undeva la mijloc. Programarea încǎlzirii şi antrenamentelor, trebuie sǎ urmǎreascǎ
procentual dezvoltarea calitǎţilor de: forţǎ, vitezǎ, rezistenţǎ, supleţe, elasticitate şi mobilitate
susţinutǎ de Antrenamentul Intern.

AUTOCUNOAŞTEREA
În cartea sa “Echilibru Corp-Minte Folosirea minţii pentru vindecarea corpului” , OSHO
prefaţeazǎ: “ Corpul este sufletul vizibil şi sufletul este corpul invizibil. Corpul şi Sufletul nu
sunt despǎrţite niciunde, îşi aparţin unul altuia, sunt pǎrţi ale întregului. Trebuie sǎ accepţi
corpul, trebuie sǎ iubeşti corpul, trebuie sǎ respecţi corpul, trebuie sǎ-i fii recunoscǎtor
corpului…Corpul este cel mai complex mecanism al existenţei – este pur şi simplu minunat ! Şi
binecuvântaţi sunt cei ce se minuneazǎ. Începe sǎ simţi minunea cu corpul deoarece este cel mai
apropiat. Prin corpul tǎu s-a apropiat natura cel mai mult de tine, prin corpul tǎu a venit existenţa
cel mai aproape de tine. În corpul tǎu se aflǎ apa oceanelor, în corpul tǎu sunt focul stelelor şi ale
sorilor, în corpul tǎu este aerul, corpul tǎu este fǎcut din pǎmânt”.
Pentru occidentalul materialist, scrierile lui Osho par mai curând desprinse dintr-o naivitate
copilǎreascǎ, nerealistǎ, dar plǎcutǎ lecturǎrii şi relaxǎrii dupǎ orele de birou. Totuşi în ultimele
decenii, s-au mǎrit apreciabil numǎrul de grupuri, societǎţi, organizaţii, care se apropie de
universul cultural oriental, şi asta datoritǎ Artelor Marţiale, Terapiilor Medicale Tradiţionale şi al
exportului conceptual. Fiinţa umanǎ şi-a atenuat mult capacitatea de percepţie şi de armonizare
cu natura mamǎ dar şi cu natura propriului sǎu corp (idee unanim acceptatǎ de ştiinţǎ şi religie).
Religia spune cǎ se poate ajunge la cunoaşterea Divinǎ doar prin credinţǎ. La polul opus se
aflǎ gnosticii, care considerǎ cǎ atingerea cunoaşterii Divine se poate face numai prin studiu şi
cercetare. Sunt de pǎrere cǎ cele douǎ concepţii trebuie sǎ se unifice într-o cale de mijloc pentru
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a da curs inscripţiei de pe frontonul templului lui Apolo din Delfi: “Cunoaşte-te pe tine însuţi!”.
Terapiile tradiţionale şi moderne sunt metode de autocunoaştere şi de accesare a unor principii
organizatoare şi de revenire la matricea originalǎ. Spre exemplu, întinderile (stretching-ul)
determineǎ o fluidizare a lichidelor din fascie, care permite o mişcare mai amplǎ şi o mai bunǎ
glisare între ţesuturi şi organe. Se cunoaşte faptul cǎ întinderea fasciei genereazǎ impulsuri
electrice, care se traduc în senzaţii incluse într-un complex sistem de comunicare intercelular.
Întinderile practicate în Karate, Judo, JuJitsu, Aikido, ş.a.m.d., fie cǎ provin din metodele
tradiţionale (Yoga, Shiatsu, Tai Chi, etc.) sau cele moderne (Pilates, Terapia Bowen, etc.),
determinǎ orientarea fibrelor de colagen din compoziţia fasciei care vor produce acele impulsuri
benefice în tot corpul. Iatǎ cum un prim pas în autocunoaştere, poate fi conştientizarea senzaţiilor
fizice de-a lungul traseelor impulsurilor electrice pe fascie, care se poate realiza printr-o metodǎ
exterioarǎ (tactil-senzorialǎ).

LEGǍTURA CU DUMNEZEU
Evident, demersul introspectiv calitativ, nu se poate face în contextul vieţii publice, al
vacarmului social, în care energiile şi vibraţiile negative creazǎ o descentralizare şi centrifugare
spiritualǎ. Acesta se poate experimenta sau practica doar cu condiţia eliminǎrii stressului, a
zgomotului de orice fel într-un mediu calm, propice meditaţiei şi rugǎciunii. MEDITATIO – ca
reflectare şi cugetare adâncǎ, împreunǎ cu ROGATIO – cerere, mulţumire şi laudǎ, (din
Dicţionarul Limbii Române Moderne), sunt inseparabile. Ele se contopesc în momentul în care
se ajunge, în cazul Meditaţiei la: “O expansiune a propriei conştiinţe pânǎ la comuniunea cu
întregul Univers”.(Dicţionar de Parapsihologie) şi în cazul Rugǎciunii la “Vorbirea cu Dumnezeu
prin Teologhisire şi slǎvirea Lui(doxologie). Nu vom crea o nouǎ terminologie dar ne vom gândi
la cei doi termeni ca fiind o singurǎ metodǎ de cunoaştere a spiritului personal şi Universului
Divin. Aceastǎ metodǎ, dupǎ cum am spus anterior, poate fi practicatǎ, doar în anumite condiţii,
la care participǎ corpul, energia şi spiritul în aceeaşi mǎsurǎ, potenţându-se reciproc prin
Respiraţie. Tehnica Respiraţiei Controlate, cu toate componentele ei, este indispensabilǎ în tot
acest demers. Ritmul respirator controlat, determinǎ liniştirea şi aşezarea întregului corp-spirit în
echilibru şi armonie. Despre asta se vorbeşte în Creştinism, Taoism, Yoga şi mai ales în Artele
Marţiale. Sunt lucruri cunoscute: ritmul respirator în Rugǎciunea Inimii, Kapallabatti– respiraţia
focului, Mantrele (AUM), Ibuki, Nogare în Karate, sunetele vindecǎtoare din Baduanjin, toate
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acestea fiind tehnici respiratorii controlate executate pe fondul unor gesturi sacramentale
(Mudrele) sau tehnici de luptǎ, prin care se cautǎ o stare transcendentalǎ de unire cu spiritul
Universal. Mai mult, ştiinţa a pus în evidenţǎ prin aparaturǎ specificǎ, stǎrile extatice prin
mǎsurarea undelor Alpha şi Theta evidenţiind stǎri diferite de conştiinţǎ a practicanţilor. S-au
mai constatat reduceri ale cortizolului (hormon de stress activat) şi creşterea producţiei
D.H.E.A.( hormon care ajutǎ la concentrare). Efectul terapeutic benefic al practicǎrii Artelor
Martiale, l-au observat toţi antrenorii şi instructorii experimentaţi, în cazul copiilor practicanţi cu
temperament hiperactiv şi deficit de atenţie. …
Dar oricâte metode şi tehnici am deţine pentru a accesa “Cele Patru Moşteniri ale Artelor
Marţiale” fǎrǎ acţiunea şi principiul OSHI SHINOBU vom rǎmâne înafara adevǎratei cunoaşteri
.
Sosai Oyama Masutatsu (Yong I-Choi), fondatorul Kyokushin Kai Kan, a introdus conceptul
OSHI SHINOBU. OSHI însemnând a impinge, iar SHINOBU a îndura. Aceşti doi termeni au
dat naştere salutului OSU prin comprimarea lor, care înseamnǎ RǍBDARE, ENDURANŢǍ,
DETERMINARE, PERSEVERENŢǍ.
În momentul în care prin salutul REI pronunţǎm OSU !, cu o aplecare plinǎ de respect
transmitem partenerului acest principiu cǎlǎuzitor.

OSU !
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