
" TENGU - Ma voie martiale " 

 

Dit boek wordt niet meer uitgegeven 

De fundamenten van de methode.... 

Tengu-no-michi ... zowel een synthese (Sogo Budo) als nieuwe oriëntatie (Shin Budo) 
de Weg Tengu ... een andere keuze ! 

 Werk van 336 paginas, geïllustreerd met 245 foto's en meer dan 300 tekeningen... 

 

De Weg Tengu (" Tengu-no-michi ") is een andere en nieuwe manier om de gevechtkunsten te beoefenen, 

verbeterd en aangepast aan de normen van onze tijden. 
Shihan Roland Habersetzer voegt, sedert 12 jaren, in zijn klassieke uitvoering van het Karatedo, concepten en 

ervaringen afkomstig uit het domein van het werken met moderne individuele wapens (vuistvuurwapens, 

politie- wapenstok & tonfa), waarvan hij dus ook gekwalificeerd lesgever is. Het resultaat is een praktische 

uitvoering die nader staat bij de problemen in de reële wereld, bedoelt om in staat te zijn een antwoord te 

vinden op de door nieuwe vormen van geweld en agressie gestelde uitdagingen. Dit baanbrekend concept is in 

de werkelijkheid een werk met terugkeer naar de bronnen van de traditionele gevechtkunst, wanneer het 

redden van een leven de inzet was en niet het sportieve spel - spektakel. Enkel een dergelijke benadering, 

steeds geactualiseerd, kan, volgens de schrijver, de martiale geest van de oude meesters redden van de 

vergetelheid. "Tengu-no-michi" is vandaag een nieuwe werkrichting, perfect beproefd in de Europese dojos van 

de internationale vereniging "Budo Research Center - Tengu Institute" geleidt door Sensei Roland Habersetzer 

vanuit Strasbourg in Frankrijk. Meer dan een nieuwe stijl in Karate, na 50 jaren ontwikkeling in de klassieke 

Japanse scholen, onderwijst de Sensei vandaag een techniek die zowel het gevecht met blote hand, als dit met 

wapens, volledig integreert, dit alles afgestemd op een strikte morele code (Ryugi) die het gebruik ervan 

verbiedt buiten de context van de nood aan overleven. Deze deontologie van "niet vechten, doch niet 

ondergaan", is zijn ogen de illustratie van wat de zin van beheersing moet zijn van de Budobeoefenaar. 

Theoretische benadering en praktische illustraties maken het voorwerp uit van het boek "Tengu, ma voie 

martiale" (Uitgeverij Amphora Parijs) 


