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12º PRINCÍPIO
NÃO PENSES EM GANHAR. PENSA ANTES EM NÃO PERDER.

Só saber como ganhar e não saber como perder é uma auto-derrota. A atitude mental que consid-
era a vitória inevitável gera um optimismo excessivo e causa impaciência e irritabilidade.

Praticantes que só pensam em ganhar perdem o sentido da humildade.
Começam a ignorar os que estão á sua volta numa atitude que pode criar muitos inimigos.

13º PRINCÍPIO
FAZ AJUSTAMENTOS DE ACORDO COM O TEU ADVERSÁRIO.

14º PRINCÍPIO
OS RESULTADOS DE UMA BATALHA DEPENDE DE COMO SE MANUSEIA

A FRAQUEZA E A FORÇA.
Os princípios 13 e 14 tratam da nossa atitude mental durante a batalha. A configuração de qual-
quer exército deve imitar a água. A água evita as alturas e procura  os baixios; os soldados devem

evitar os pontos fortes do inimigo e atacar os seus pontos fracos. A água regula o seu caudal
dependendo da forma do terreno; um exército consegue a vitória  respondendo ao inimigo. Este

conceito não se limita ao comando de um exército mas num sentido mais estreito em todos os
15º PRINCÍPIO

PENSA NAS MÃOS E PÉS DO TEU ADVERSÁRIO COMO SE FOSSEM ESPADAS.
Como as mãos e pés do praticante assíduo de Karate-Do podem ser tão perigosas como

espadas, este princípio deve ser tomado literalmente.
16º PRINCÍPIO

QUANDO VAI PARA ALÉM DA SUA PORTA VOÇE ENCONTRA-SE COM UM
MILHÃO DE INIMIGOS.

A negligência é o grande inimigo quando deixamos a segurança do nosso lar. Se não estamos em
boa forma tanto física como mentalmente vamos atrair problemas. 

Consequentemente devemos adaptar a atitude de que quando deixamos a nossa porta 
entramos num meio de potenciais inimigos e devemos estar mentalmente vigilantes.


