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17º PRINCÍPIO
KAMAE ( POSIÇÃO DE COMBATE ) É PARA PRINCIPIANTES; MAIS TARDE

DEVE POSICIONAR-SE EM SHIZENTAI ( POSIÇÃO NATURAL ).
Todas as formas de artes marciais tem os seus próprios kamae. Karate tem um número
de kamae que lhe são próprios em eficiência e eficácia. Esses kamae desenvolveram-se
da pesquisa e experiência de Mestres do passado e foram transferidos de professores a

alunos. Quando se estuda Karate deve-se aprender todos os kamae. Mais tarde no 
âmbito da evolução da prática kamae será substituído por shizentai e uma mente liberta.

18º PRINCÍPIO
EXECUTE KATA CORRECTAMENTE; COMBATE É OUTRA COISA.

Kata estiveram no centro dos treinos de Karate-Do desde os tempos mais antigos.
Como todo o tipo de técnicas e métodos foram introduzidos nos kata, os Mestres do 
passado preservaram cuidadosamente os vários kata. Kata devem ser praticados e 

executados na mesma forma em que foram ensinados. Num combate não pode haver
embaraços ou impedimentos devidos ao ritual do kata. Em vez disso o praticante deve

19º PRINCÍPIO
NÃO ESQUEÇA O EMPREGO OU RETRACÇÃO DA FORÇA, A EXTENSÃO OU
CONTRACÇÃO DO CORPO, A RAPIDEZ OU A LENTIDÃO DA APLICAÇÃO DA

TÉCNICA.
Devemos recordar que cada uma destas combinações se aplicam igualmente no kata e no

Combate. Todas elas são elementos críticos no combate e devem ser inteiramente 
compreendidas de modo a evitar a derrota.

20º PRINCÍPIO
ESTEJA CONSTANTEMENTE ATENTO, APLICADO E DESEMBARAÇADO NA

PROCURA DO CAMINHO.
Este princípio engloba todos os princípios que foram indicados antes, quer seja sob o 


