ENCYCLOPEDIE DES ARTS MARTIAUX

De nieuwe Encyclopedie van de vechtkunsten
uit het Verre Oosten
technisch, geschiedkundig, biografisch, cultureel
is verschenen in zijn ultieme uitgave !
Een onmisbaar boek voor alles wat raakt aan de vechtkunsten uit het Verre Oosten, waarvan reeds 19000
exemplaren werden verkocht. De vrucht van meer dan 50 jaren opzoekingswerk ... De terugkomst van het
referentiewerk, nog steeds uniek in de wereld!
In deze 6de herziene en aangevulde editie, stellen Roland en Gabrielle HABERSETZER een vijftigtal
onuitgegeven ingaven voor, nieuwe illustraties en een heractualisering van meer dan honderd bestaande
definities. De technieken, de concepten, de verhalen, de mensen, de stijlen, de culturele achtergrond... in
Japan, in China, in Okinawa, in Korea, in Indië, in Indonesië, in Birma, in Vietnam, Maleisië, de Filipijnen en in
Thaïlan...,
1500 onuitgegeven inlassingen en honderden opfrissingen, of 9200 gerefereerde uitdrukkingen en
bijzondere invoegingen in een uitzonderlijke databank!
Meer dan 1200 tekeningen, kaarten et taferelen
De technieken ...de concepten ... de verhalen ... de mensen ...de scholen ...
de stijlen... de culturele achtergrond ...
Aikido .. Aiki-jutsu .. Bagua-quan .. Batto-jutsu .. Bersilat .. Budo .. Bu-jutsu .. Bo-jutsu .. Hapkido .. Iaido .. Iaijutsu .. Jo-jutsu .. Judo .. Ju-jutsu .. Juken-jutsu .. Kalaripayat .. Karaté .. Kempo .. Kendo .. Ken-jutsu .. Ko-budo ..

Kung-fu .. Kyudo .. Kyu-jutsu.. Nin-jutsu.. Nunchaku-jutsu .. Okinawate.. Penjak-Silat .. Qi-gong .. Quan-fa ..
Qwankido .. Sai-jutsu .. Shaolin-quan .. Shorinji-kempo .. Sumo .. Taekwondo .. Taiji-quan .. Tai-jutsu .. Tode ..
Tonfa-jutsu .. Vajramukti .. Vovinam .. Wushu .. Yabusame .. Xing-yi-quan , etc...
De mening van Georges Charles : "comment une technique de combat destinée à se tourner vers la mort
devient un art de vivre et même un Art de Vie. La clé de cette alchimie est contenue dans les arcanes de cette
nouvelle encyclopédie"... http://www.tao-yin.com/
Dit werk is beschikbaar op de stages geleid door de Shihan, in boekhandels, of rechtstreeks bij de uitgever
www.ed-amphora.fr, of andere verkoopsites zoals www.amazon.com.
voor de prijs van 59,80 €.

Een niet te missen collectieboek: gelimiteerde uitgave van deze ultieme uitgave....
lien du livre sur http:// www.ed-amphora.fr
lien du livre sur http://www.amazon.fr

