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Downloads
Arquivos para download sobre Karate Kyokushin Oyama
Karate Kyokushin Oyama - Uma Visão Geral - Arquivo PDF, 46 páginas, em Português. Este foi o estudo Sobre
Karate Kyokushin Oyama que eu apresentei na Faculdade de Educação Física da UFRGS, em dezembro de 2005, para
poder me formar! Este trabalho traça um panorama geral da história do Karate Kyokushin Oyama no mundo, no Brasil e no
Rio Grande do Sul, bem como apresenta alguns fatos da vida de Masutatsu Oyama. vale a pena dar uma lida,
especialmente se você não conhece muita coisa sobre esta importante arte marcial.
O Livro dos Cinco Anéis - Arquivo PDF, 75 páginas, em português. Este foi o livro escrito por Miyamoto Musashi, o
maior samurai de toda a história do Japão. Ainda não li este livro por falta de tempo.
A Book of Five Rings - Arquivo PDF, 35 páginas, em ingles. Este foi o livro escrito por Miyamoto Musashi, o maior
samurai de toda a história do Japão. Ainda não li este livro por falta de tempo.
Hagakure: The Book of the Samurai - Arquivo PDF, 51 páginas, em inglês. Ainda não consegui ler este, mas está em
meus planos futuros.
Kyokushin Budo Kai - The Ultimate Beginners Guide - Arquivo PDF, 129 páginas, em ingleê. Este livro foi escrito por
Jon Bluming, supostamente um dos melhores alunos de Masutatsu Oyama. Apresenta alguns fatos sobre a vida de
Oyama e sobre a história do Karate Kyokushin.
Mas Oyama Stories - Arquivo PDF, 5 páginas, em inglês. Este artigo, disponível em programas P2P, supostamente foi
escrito por Jon Bluming. e nele é colocado que alguns dos feitos atribuidos a Mas Oyama, como o seu título de campeão
japones, suas lutas com touros, entre outras coisas. Leitura interessante, e intrignte

http://www.kyokushinkai.com.br/portal

Fornecido por Joomla!

Produzido em: 19 November, 2017, 13:46

