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GRUPO DE TREINOS 
ARTES MARCIAIS MÍSTICAS 

DIRETRIZES 
 

Normas Disciplinares: 

   

1. Antes do aluno assinar o contrato com as nossas comunidades 

deverá ler estas diretrizes. Caso as aceite, será considerado 

como membro de nossas comunidades. 

2. O aluno que tiver algum problema sério de saúde só poderá 

ser aceito no caso de contar com a provação de seu médico. 

Ninguém deverá treinar além de sua capacidade física e 

espiritual. 

3. É indispensável o uso da saudação ao início e término das 

aulas. A saudação não é apenas uma formalidade, devendo ser a 

expressão de um coração humilde e agradecido. 

4. Os alunos sempre deverão participar dos treinos com a roupa 

apropriada. 

5. Deverá haver respeito pelo professor, transmissor dos 

ensinamentos, o qual deverá ser ouvido e respeitado tanto dentro 

quanto fora dos treinos. O aluno deverá estar sempre pronto a 

atender as necessidades do professor em tudo o que disser 

respeito às artes místicas, dentro ou fora do local de treino. A 

aula não termina ao final do treino: é justamente aí que esta tem 

início. 

6. Caberá exclusivamente ao professor decidir quando um 

determinado aluno deverá aprender um novo movimento ou 

estilo. 

7. Silencie, compreenda, fale apenas o necessário. 

8. Que cada pessoa se ocupe de seus próprios erros. 

9. Que ninguém se arrogue o direito de querer ensinar aos 

companheiros de treino se para isso não for solicitado. 
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10. Os membros de nossas comunidades são respeitados não 

pelo número de técnicas que sabem ou venham, a saber, mas 

pelo nível de assimilação das mesmas, bem como pelo seu 

crescimento espiritual e moral. 

11. É expressamente proibido aos membros de nossas 

comunidades fazerem demonstrações de nossos estilos sem o 

consentimento dos professores. 

12. Os professores que orientam nossas comunidades não 

aceitam desafios, seja por parte dos alunos ou por parte de 

pessoas não pertencentes às nossas comunidades. Aceitar 

desafios nos tempos atuais é uma grande infantilidade, sendo, 

além disso, contrário ao espírito de Wudang e Shaolin. 

13. Está totalmente em desacordo com a filosofia de nossas 

comunidades toda e qualquer atitude interior ou exterior de 

competição com relação aos membros de nossos grupos, ou com 

relação a outros grupos de artes marciais existentes na cidade. 

Todavia, qualquer rumor de difamação ou calúnia contra nossas 

comunidades e nossa filosofia de vida, deverá ser apurado e 

levado a bom termo de forma a manter nosso nome sempre 

imaculado. 

14. Todos deverão estar sempre em dia com as mensalidades. É 

um sinal de gratidão e reconhecimento pelo conhecimento que 

foi transmitido e que na verdade não tem preço. No entanto, isso 

não faz do professor um empregado pronto a satisfazer os 

caprichos dos alunos. Quem assim pensar será excluído de 

nossas comunidades.  

            (Prof. João Manoel Lima Mira - orientador) 
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