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7º PRINCÍPIO
A CALAMIDADE ADVEM DO DESCUIDO.

Numa batalha que envolva forças armadas ou simplesmente um indivíduo em combate;
uma preparação desatenta ou negligência absoluta é a fórmula perfeita para um desastre.

8º PRINCÍPIO
KARATE VAI PARA ALÉM DO DOJO.

O objectivo do Karate-Do é polir e adestrar tanto a mente como o corpo.
Quer seja no dojo ou fora dele, os praticantes devem sempre aspirar ao

desenvolvimento e ao treino tanto das suas mentes como dos seus corpos.

9º PRINCÍPIO
KARATE É UMA BUSCA PERPÉTUA.

Não há um ponto único que marque o términus do treino de Karate; há sempre um nível mais
alto. Por esse motivo o praticante deve continuar a treinar durante toda a sua vida.

Caminhando nessa estrada sem fim, tornando-se melhor hoje que ontem e em seguida 
melhor amanhã que hoje, é a imagem real da via do Karate.

10º PRINCÍPIO
APLIQUE A VIA DO KARATE EM TODAS AS COISAS. NISSO ESTÁ A BELEZA.

Um sopro ou um pontapé, dado ou recebido pode significar vida ou morte. Este conceito
forma a alma do Karate-Do. Se nos aproximarmos a todos os aspectos da vida com este
espírito de seriedade todos os tipos de desafios e dificuldades podem ser ultrapassados.

11º PRINCÍPIO
KARATE É COMO ÁGUA A FERVER. SEM CALOR VOLTA Á TEMPERATURA MORNA.

Aprender através da prática é como empurrar um carro por uma ladeira acima; se
pararmos o carro volta para traz ( provérbio Japonês ). Em todos os nossos estudos concentração

e trabalho aplicado são os fundamentos do sucesso. Só através de um treino contínuo é que
haverá capacidade de se obter no corpo e no espírito os benefícios da via.


