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APRESENTAÇÃO

O intuito deste E-Book e disponibilizar informações claras e objetivas sobre a matéria Krav Maga,
uma arte criada nas ruas de um gueto de Bratislava aos campos de batalha do Oriente Médio, e
mistificada por muitos enganadores aqui no Brasil, a história de Krav Maga - o sistema oficial de
combate da força de defesa israelense - e o homem que o criou, o sistema Unikrav aos cursos
propostos por nós.
O Krav maga Torna as pessoas mais fortes e seguras, se você está procurando uma maneira de
fortalecer seu corpo, aguçar sua mente e aumentar sua confiança, visite hoje um centro de
treinamento certificado pela UNIKRAV – Universidade do Krav Maga.
O Krav Maga é um sistema de combate corpo a corpo utilizado pelas das Forças de Especiais de
Elite Israelense, e é amplamente considerado como o melhor sistema de autodefesa devido às suas
táticas eficientes .
O Krav Maga enfatiza movimentos instintivos, técnicas práticas e treinamento realista “Cenários”.
A UNIKRAV oferece o mais alto calibre técnico da instrução de autodefesa Krav Maga para pessoas
de ambos os sexos idades variadas, incluindo agências de aplicação da lei e unidades militares no
Brasil e Internacionalmente.
A UNIKRAV é a organização privada constituída e filiada a KMC Krav maga Confederation.
A metodologia utilizada por nós é a maneira mais fácil e simples de aprender a se defender contra
os perigos do mundo real. Nosso compromisso de capacitar as pessoas para serem seguros,
saudáveis e confiantes foi desenvolvido pelo criador de Krav Maga, Imi Lichtenfeld e adaptados
pelo Meamen Edilson a realidade Brasileira.

APRESENTAÇÃO

HISTORIA DO KRAV MAGA
Emrich "Imi" Lichtenfeld (em hebraico Imi Sde-or) (Budapeste, 26 de Maio de 1910 — faleceu
em Netânia, 9 de janeiro de 1998) é o criador da arte de defesa pessoal Krav Maga.
Imi Lichtenfeld nasceu em 26 maio de 1910, em uma família húngara judia em budapeste no
império austro-húngaro, ele cresceu em Bratislava, seu pai, Samuel Lichtenfeld , foi um
inspector-chefe da polícia de bratislava. Imi Lichtenfeld treinou no ginásio Hercules, que era
propriedade de seu pai, que ensinou a ele autodefesa. Como um homem jovem, Imi Lichtenfeld
foi um boxeador de sucesso, como lutador ele competiu a nível nacional e internacional foi
campeão e membro da equipe de wrestling nacional eslovaco.
No final de 1930, os tumultos anti-semitas ameaçaram a população judaica de Bratislava,
juntamente com outros boxeadores e lutadores judeus, Imi Lichtenfeld ajudou a defender o seu
bairro judeu contra gangues racistas. Ele logo percebeu que o desporto tem pouco em comum
com o combate real e começou a desenvolver um sistema de técnicas para a prática de
autodefesa em situações de risco real de vida..
Em 1935, Imi Lichtenfeld visitou a palestina com uma equipe de lutadores judeus a participar
nos jogos de maccabi, mas não pode participar por causa de uma costela quebrada, que resultou
de seu treinamento durante o percurso, isto levou à fundamentais preceito de Krav Maga, "não
se machucar" durante o treinamento, Imi Lichtenfeld voltou a tchecoslováquia para enfrentar o
aumento da violência anti-semita.
Imi Lichtenfeld organizou um grupo de jovens

judeus para proteger a sua comunidade, nas ruas,
ele adquiriu experiência duramente das diferenças
cruciais entre o combate esporte e luta de rua, ele
desenvolveu seu princípio de auto-defesa onde o

maior fundamento é: “use movimentos naturais e
reações naturais para a defesa, combinado com um
contra-ataque imediato e decisivo”, a partir desta
compreensão evoluiu a teoria refinada de "defesa e
ataque simultâneos 'enquanto' nunca ocupando as
duas mãos no mesmo movimento defensivo."

Imi Lichtenfeld organizou um grupo de jovens judeus para proteger a sua comunidade, nas ruas, ele
adquiriu experiência duramente das diferenças cruciais entre o combate esporte e luta de rua, ele
desenvolveu seu princípio de auto-defesa onde o maior fundamento é: “use movimentos naturais e
reações naturais para a defesa, combinado com um contra-ataque imediato e decisivo”, a partir desta
compreensão evoluiu a teoria refinada de "defesa e ataque simultâneos 'enquanto' nunca ocupando

as duas mãos no mesmo movimento defensivo."

APRESENTAÇÃO

HISTORIA DO KRAV MAGA
Em 1940, Imi Lichtenfeld fugiu da ocupação nazista de seu país natal, rumo a palestina a bordo
do navio aliyah bet, “pencho”, que naufragou nas ilhas gregas do decaneso, Imi chegou a Israel
em 1942 depois de cumprir o serviço militar com grande notoriedade na legião checa.
Primeiros líderes de Israel imediatamente reconhecem o talento de combate de Imi Lichtenfeld
e a sua engenhosidade, Imi começou a treinar as primeiras unidades Israelitas com o palmach,
palyam e haganah sistema militar de combate de perto, esta formação incluiu aptidão de
combate, táticas de baioneta, a remoção de sentinela, luta da faca, faca/bastão, e qualquer
outro tipo de defesa militar orientada a problemas que requeriam uma solução criativa.
Após o estabelecimento de Israel em 1948, tornou-se o instrutor chefe de treinamento físico nas
forças de defesa de Israel, foi nessa época que seu sistema veio a ser chamado panin el panin,
em 1944 começou a treinar lutadores Lichtenfeld em suas áreas de especialização: aptidão
física, natação, luta livre, o uso da faca, e as defesas contra ataques com faca, durante este
período, ele treinou várias unidades de elite da haganá e palmach (força marcante da haganá e
precursor das unidades especiais das idf), incluindo o pal-yam, bem como grupos de policiais.

Em 1964, Lichtenfeld se aposentou do exército
israelense, ele, então, modificado o sistema por
ele empregado no sentido estritamente militar e
estabelece o que hoje conhecemos como Krav
Maga para atender às necessidades das forças
policiais e civis e o publico civil, em 16 de agosto
de 1970, o conjunto de técnicas que eram
ensinadas ganhou o nome que traduziram os
ensinamentos deixados pelo criador,
Krav Maga - omanut halerrima haissraelit
lehagana atzmit (krav-magá - a arte marcial
israelense para a defesa pessoal).

Ele treinou equipes de instrutores de Krav Maga, que foram credenciados por ele e pelo ministério da
educação de Israel, ele também criou o Krav Maga association em 1978, em 09 de janeiro de 1998, Imi
Lichtenfeld faleceu em Netanya, Israel, com a idade de 87.

O QUE É?
Krav Maga (em hebraico: מגע קרב,
"combate próximo / de contato".
krav []קרב: e maga []מגע: contato
ou toque ) é um sistema de defesa
pessoal ou de combate corpo a
corpo eclético, conhecido
mundialmente e desenvolvido em
Israel, que envolve técnicas
agarramento e golpeamento, com
exercícios simples, rápidos e
objetivos, traz as respostas para
qualquer tipo de agressão, seja
ela de pés, mãos, no chão ou com
arma, é acessível a todas as
pessoas, independente do seu
tipo físico, sexo ou idade, por
causa de sua eficácia, o Krav Maga
é considerado um sistema tático
de defesa pessoal e não uma arte
marcial.

Krav Maga (em hebraico: מגע קרב,
"combate próximo / de contato". krav []קרב:
e maga []מגע: contato ou toque )
Nos tempos da resistência e nos primeiros anos depois da
fundação do exército israelense, os treinamentos de defesa
pessoal e preparação física ganharam vários apelidos, como
kapap (luta cara a cara), krav panim el panim (combate corpo
a corpo), makel neged makel (bastão contra bastão), yadaim
reikot (mãos vazias), nesshek neged neshek (arma contra
arma), etc.
Esses nomes não tinham nenhuma ligação com o krav-magá,
além do fato que Imi, sendo o instrutor-chefe, foi o único
responsável pelas aulas e pela elaboração dos programas de
treinamento, durante a década de 60, Imi pronunciou o
conjunto de técnicas como sendo hagana atzmit, ou seja,
defesa pessoal.

FUNCIONALIDADE
Não há regras para a prática do Krav Maga. Homens e
mulheres recebem o mesmo treinamento, porém
recomenda-se que crianças freqüentem a partir dos 7 anos
devido a psicomotricidade. O Krav Maga na metodologia
UNIKRAV possui uma Confederação - a KMFB - Krav Maga
Confederation Brasil e o Conselho Federal de Krav Maga,
órgão em fase de implantação. Dentro da UNIKRAV –
Universidade do Krav Maga preconiza o uso de uniformes
oficiais. Aluno calça verde oliva e camiseta oficial da
corporação.
Não há regras no Krav Maga pelo fato de ser uma técnica de
defesa pessoal, utilizada para garantir a sobrevivência do
utilizador, mantê-lo a salvo e neutralizar qualquer ameaça
utilizando todos meios disponíveis. Os princípios gerais
incluem:
Contra-atacar assim que possível (ou atacar
preventivamente)
Focar ataques nas áreas mais vulneráveis e sensíveis do
corpo, como genitais, olhos, mandíbula, garganta, joelhos,
etc
Neutralizar o oponente o mais rápido possível, respondendo
com um fluxo contínuo de contra-ataques, e, se necessário,
matar/aleijar.
Manter consciência dos arredores enquanto lida com a
ameaça para perceber rotas de fuga, mais ameaças, objetos
útil para defesa e ataque e assim por diante..
O treinamento básico mistura exercícios aeróbicos e
anaeróbicos. Aparadores, manoplas, protetores e outros
equipamentos de proteção pessoal podem ser utilizados
durante o treinamento.

Cenários são utilizados para treinar
pessoas para situações típicas
encontradas no patrulhamento por
ruas ou em situações de combate. Estes
cenários ensinam os estudantes a
ignorar distrações paralelas e focar na
agressão. Outros métodos de
treinamento para aumentar o realismo
incluem o uso de vendas ou exercitar os
alunos até a quase exaustão antes de
lidar com ataques simulados, além de
treinamentos em ambientes externos,
em locais variados, em situações
incapacitantes ou restritivas.

O treinamento também cobre o
reconhecimento da situação para que
o aluno desenvolva uma
compreensão de seus arredores, e de
circunstâncias antes da ocorrência de
um ataque. Ele também aprende a
lidar com situações menos violentas,
e a utilização de métodos verbais
para evitar a violência sempre que
possível.
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AS 15 REGRAS DO KRAV MAGA

Assim como, quando se constrói uma casa, primeiro se ergue firmes e fortes pilares que irão apoiar
e segurar toda a estrutura da mesma, Imi Lichtenfeld estabeleceu regras e leis e só depois deu
conteúdo completo para cada uma delas separadamente.
Abaixo, apresentamos as regras que juntas criam o ente completo que é o Krav Maga:
1. MENOR CAMINHO, MÁXIMA VELOCIDADE, MÁXIMO PESO, EM DIREÇÃO AO OPONENTE.
2. QUE NADA SEJA ESTRANHO AO NOSSO CORPO.
3. SEJAM SUAVES.
4. A FORÇA DOS GOLPES E CHUTE NO KRAV MAGÁ FICA NO CAMINHO DE VOLTA.
5. NUNCA DÊ AS COSTAS PARA O INIMIGO.
6. A DETERMINAÇÃO DE ENTRAR (LEHIKANES).
7. FAÇA O QUE CONSEGUE, MAS FAÇA CERTO.
8. KRAV MAGA É ENSINADO EM HEBRAICO.
9. SEJA BOM O SUFICIENTE PARA NÃO PRECISAR MATAR.
10. VÁ PARA JUNTO DO INIMIGO.
11. USE A FORÇA DO OPONENTE CONTRA ELE MESMO.
12. APRENDAM A “LER” O INIMIGO.
13. DEFESA ESPECIFICA CONTRA ATAQUE ESPECIFICO.
14. SEMPRE MANTER A DISTÂNCIA DE UM PASSO DO INIMIGO.
15. MEDIOCRIDADE É O INIMIGO Nº 1 DO KRAV MAGÁ E DA HUMANIDADE TODA.

A CONCEPÇÃO DA LUTA
O Krav Maga revela um caminho que permite qualquer um
exercer o direito à vida, mesmo no cenário violento que nos
rodeia. É a única luta não reconhecida mundialmente como
arte marcial, mas sim como Defesa Pessoal.
Não há regras ou competições, pois sua técnica visa à
legítima defesa em situações de perigo real. Com respostas
simples, rápidas e objetivas para situações de violência do dia
a dia, mostra ao cidadão comum como se defender,
independentemente de condicionamento físico, idade ou
sexo. Com origem militar, sua aplicação nas forças de
segurança já foi adotada por corporações do mundo inteiro
por sua eficiência em combate.

OS PRINCÍPIOS UTILIZADOS NA LUTA
SÃO:
 Ser o mais rápido;
Manter o peso na área de contato com o alvo;
Atingir os pontos críticos do corpo;
Evitar ser atingido;
Usar objetos ou ferramentas que estão por perto;
Alternar de defesa para ataque rapidamente;
Usar os reflexos naturais do corpo;
Neutralizar o alvo;
Ser objetivo (exemplo: "Se queremos fugir, fugimos; se queremos
bater, batemos").
A idéia básica é tratar da ameaça imediata (um estrangulamento, por exemplo), prevenir que o agressor
possa voltar a atacar, neutralizar o agressor, proceder todos os passos de maneira simples e eficaz. Ter
em conta tirar vantagem da iniciativa do agressor o mais rápido possível. O Krav Maga geralmente
assume uma posição em que se tenta infligir ou defletir o máximo de dor no oponente. Genitais, olhos, e
outras zonas de "golpes baixos" são enfatizados, tal como outros golpes em que se maximize o dano ao
adversário. É utilizado o peso do corpo para se atacar (aproximadamente 2/3 do total). É claramente
aceitável fugir da situação de conflito (retirada tática), se a situação nos obrigar a isso. O Krav Maga
pode ser utilizado contra oponentes armados de várias maneiras ou contra vários adversários. É também
um método de defesa muito eficaz em ambientes fechados (como um avião, por exemplo).
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NÍVEIS DE DISTÂNCIA
DISTÂNCIA EM COMBATE
Os métodos utilizados para condicionar o praticante à luta
real (estratégia, distancia de combate e ritmo) contêm em si
elevados ensinamentos. Ensinam, para além das técnicas que
em cada um delas estão contidas de modo buscando a
realidade.
No krav maga, o estado de Israel orienta que “as técnicas
mais avançadas e exóticas sejam reservadas para os
praticante de origem militar, assim sendo dão credibilidade a
essa afirmação quando declaram que “ existem algumas
técnicas de krav maga como os “drills”, que nunca foram
explicadas a europeus ou americanos e provavelmente
jamais serão. Esses golpes mortais são notáveis. Alguns são
aplicados na espinha, outros no pescoço e na cabeça, e dois
no rosto.
“Existe um número quase incontável de
manobras que paralisam temporariamente
nervos e centros nervosos, e outros que
interrompem a circulação do sangue em várias
partes do corpo”.
Mestre Imi disse “É essencial que todo aluno de
krav maga se familiarize com os pontos vitais
(kyusho em japonês) do corpo humano. Sem
esse conhecimento, se ele entrar em uma luta de
vida ou morte com um oponente poderoso, sua
incapacidade de atingir o alvo adequado, ou seja,
os pontos vitais, que são pontos do corpo,
podem levar a sua derrota e até mesmo a um
fim amargo.

No krav maga os pontos vitais podem ser rapidamente descritos como partes do corpo humano que o
kravista ataca com as mãos, punhos, cotovelos, joelhos, calcanhares e dedos de diversas maneiras para a
finalidade de neutralizar seu oponente ou, se necessário, matá-lo imediatamente.
Para essa louvável finalidade, a mais absoluta precisão na localização dos pontos vitais e o conhecimento
dos diversos graus de sensibilidade envolvidos em cada caso são claramente indispensáveis.
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CENTROS NERVOSOS E
PONTOS VITAIS
Utilidade de aprendê-los
Os centros nervosos e pontos de pressão são partes
vulneráveis da anatomia humana. O golpe aplicado nessa
área vulnerável do corpo é muito eficaz que um golpe
disparado sem direção certa, que pode atingir o adversário
com violência, mas sem causar danos. Centros nervosos é o
lugar no corpo onde há uma grande concentração de nervos
que estão próximos da superfície e não contam com a
proteção de ossos ou músculos, algumas partes do corpo são
ao mesmo tempo centros nervosos e pontos de pressão.

Sabendo usar o atemi corretamente, você poderá defenderse ou atacar eficazmente. Lembre-se, você é responsável
pelos seus atos, tanto no ponto de vista moral como no legal,
o uso da brutalidade desnecessária é de sua responsabilidade
e você pode responder se utilizar de força desnecessária,
mas quando está em perigo de ser morto, então você tem o
direito de usar qualquer recurso para preservar sua
integridade física.

O praticante de krav maga tem que saber diferenciar uma luta que não passa de um arrufo ou de um
ânimo exaltado e uma luta pela vida, pois são coisas completamente diferentes.
Obs:. Com exceção do Magal e Stira, todos os pontapés são feitos a nível inferior, visando principalmente a
área genital e os joelhos do adversário.
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SISTEMA DE FAIXAS
Sistema de faixas coloridas adotado por Imi Lichtenfeld

O sistema de graduação escolhido pelo fundador para o Krav Maga foi o de faixas
coloridas criado por Jigoro Kano - criador do Judô. Atualmente, o Krav Maga da UNIKRAV possui
sistemas de graduação de faixa e níveis e suas variações.

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

APRESENTAÇÃO UNIKRAV
UNIKRAV – Universidade do Krav Maga é uma organização constituida, fundada em 2013 pelo
Meamen Edilson Francisco Coração de Leão.
Nosso fundador iniciou nas artes marciais em 1975, usou todo o seu conhecimento e
experiência para tornar possível o sonho de fundar a UNIKRAV, ele conheceu o Krav Maga em
1998 e logo começou a treinar, após alguns anos e graduações ele viajou para Israel em busca de
aperfeiçoamento, em 2008 tornou-se o primeiro brasileiro formado Faixa Preta em Israel, após
três anos de permanência em Israel, ele retornou ao Brasil e criou a empresa visando treinar,
capacitar e formar alunos e instrutores para difundir o Krav Maga de maneira profissional.
Criou também seu próprio sistema de ensino que leva o nome da empresa , que é uma junção
das metodologias Combat + Street + Gidon + Security, esses métodos são voltados tanto para o
publico civil quanto ao publico militar, todas essas técnicas são aplicadas de forma didática
seguindo o exemplo dos Grandes Mestres de Krav Maga em Israel, essa junção possibilita o
praticante de qualquer idade ou sexo aprender em um curto espaço de tempo a pratica da
defesa pessoal das forças de elite israelenses “Krav Maga”.

"Nosso Fundador tendo o conhecimento que para realmente se destacar em Krav Maga (ou
qualquer outra arte marcial ou forma de autodefesa), você deve treinar constantemente. Ele
elaborou uma forma didática de apresentar as técnicas e táticas, tornando as uma segunda
natureza para os praticantes. A UNIKRAV desenvolveu uma metodologia de treinamento
essencial para aqueles que procuram excelência e melhora continua, desenvolvendo suas
habilidades e atingindo uma compreensão de nível superior do Krav Maga.
A Unikrav criou um sistema chamado
“EQUIPARAÇÃO” uma forma intensiva de
treinamento extremamente completo, claro e
preciso. Isso garante que todos os instrutores
envolvidos permaneçam atualizados mensalmente
com as técnicas que eles vão aprendendo e
ensinando seus alunos; Gerando assim uma rede de
treinamento sistematizado, que independe da

localidade onde esteja o instrutor/aluno, todos
estarão recebendo o mesmo padrão de
treinamento.
A Unikrav para manter seus instrutores na vanguarda, desenvolveu um sistema mensal de
treinamento chamado “EQUIPARAÇÃO” possibilitando de forma integral informações
técnicas e táticas atualizada do Krav Maga, levando o instrutor a beber diretamente da fonte,
com treinamento técnico ministrado diretamente pelo fundador do sistema, fornecendo novas
análises e informações sobre técnicas não disponíveis em qualquer outro lugar.

GENEALOGIA
Imi Lichtenfeld
Fundador do Krav Maga

Raphy Elgrissy
1º Aluno de Imi Lichtenfeld

Alain Cohen
Krav Maga Federation - AC

Edilson Francisco
Fundador da UNIKRAV
15

Universidade do Krav Maga

CURRICULO
CURRICULO DO FUNDADOR
EDILSON FRANCISCO
Praticante de Artes marciais desde 1975
Iniciou os seus treinamentos de Krav Maga em 1998, através da metodologia ensinada as Forças
Especiais de Elite Israelense “Tzvá ou Sayeret”
Certificado Internacional 5ºDan pela World Police Martial Arts Federetion – Oxaca México
Meamen em Krav Maga Autorizado pela KMFI - Black Belt level V – Krav Maga Federation Israel
Represenatnte Exclusivo da KMFI – Krav Maga Federation Israel, atualmente chamada KMF – AC
Krav Maga Federation Alain Cohen
Diretor ténico da UNIKRAV – Universidade do Krav Maga – http://unikrav.com.br
Representante Exclusivo - S.W.A.T. Body Guard Vip Association International
Especialista internacional em treinamento de defesa e segurança pessoal – Body Guard VIP e
Executive Corporation
Instrutorde Closer Quarter e Boot Camp
Air marshall Instrutor para a unidadeda equipes aeroportuarias e alfandegarias
Flight Coaching em Mixed Martial Arts
Faixa Preta V nivel – Expert Unikrav
Operador SWAT
Instrutor Internacional S.W.A.T nivel l
Representante S.W.A.T no Brasil atreves da A.T.O.L.A
Consultoria de segurança para empresas e eventos públicos importantes
Pos Graduado em Gestão em Segurança Publica e Privada – ULBRA
Filiado ao ICKMI – International Concil of Krav Maga Israeli
Meamen Musmach Barrir – Treinador Qualificado Sênior Krav Maga – NIVEL V - ICKMI

APRENDA KRAV MAGA COM UNIKRAV
Temos de ter certeza de que conhecemos a história e
a experiência da pessoa que ensina Krav Maga.
Isso é extremamente importante, não podemos
entregar a nossa vida nas mão de aventureiros e
picaretas, pelo mesmo motivo, você gostaria que o
melhor médico operasse você e não um "medico
iniciante".
Estou tratando de situações que têm que ver com
danos físicos e até mesmo vida e morte - isso não é
algo que você quer colocar nas mãos de alguém que
não está preparado para ensinar Krav Maga
corretamente.

APRENDA KRAV MAGA ON LINE
A.T.E.N.Ç.Ã.O
A UNIKRAV VEM PARA INOVAR, LEMBRANDO DA IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO E
VISUALIZAÇÃO CONTÍNUA - POR QUE VOCÊ DEVE TREINAR QUANDO VOCÊ ESTÁ LONGE DA
ACADEMIA TAMBÉM E PARA ISSO DESENVOLVEMOS O METODO DE ENSINO ON LINE,
POSSIBILITANDO VOCÊ TREINAR A QUALQUER HORA DIA DO DIA QUANTAS VEZES QUISER.
O nome deste jogo é prática.
Como você sabe, a prática no leva a perfeição.
Especialmente quando se trata do treinamento
Krav Maga.
Krav Maga é baseado em movimentos e reflexos
naturais do corpo. É por isso que é simples e
rápido de aprender e extremamente eficaz.
Quanto mais você treinar, praticar, visualizar
“assistir” as técnicas em movimentos , quanto
mais rápido esses movimentos se enraizar em
sua "memória muscular" e se tornarão um
reflexo natural, você nem terá que pensar, pois
os movimentos se tornarão naturais.
Você apenas reagirá.
Pensando em todos os email e telefonemas que recebemos todos os dias com pessoas buscando pela nossa
ajuda no sentido de indicar uma academia ou mesmo um instrutor de krav maga, que tivemos após um estudo
de viabilidade, a idéia de implantar este tipo de aula on line, dando acesso aos nossos vídeos de treinamento,
dando exatamente o que você precisa para visualizar e atualizar consistentemente as técnicas em sua cabeça,
seja em casa, no rotina do trabalho, dentro do ônibus, no parque, em diversos locais de treinamento ou na
garagem da casa de seus amigos, onde quer que esteja, há UNIKRAV vai estar lá passando conhecimento
diretamente para você, através deste método.
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APRENDA KRAV MAGA ON LINE
Krav Maga é um sistema de autodefesa em constante evolução, a
UNIKRAV vem avaliando e analisamos constantemente o que
funciona e o que não funciona.
É de extrema importância para nós que os membros da UNIKRAV
estejam na vanguarda absoluta e é por isso que este método on
line traz revisão técnica da semana.
Receber este conteúdo semanal assegurará que você esteja
atualizado e informado sobre as correções, ajustes e atualizações
de técnicas mais recentes e relevantes.

O curso On line ainda traz como ferramenta um treinamento mental que prepara você
para qualquer tipo de situação, visto que a maioria das pessoa estão mentalmente
frágeis e indefesa diante de situações de estresse intenso, iremos lhe ajudar a vencer
este fantasma.

Tanto de aprender a lidar com um confronto violento vem do lado mental. É um dos
elementos mais importantes de estar pronto para lidar com a situação da vida real.
Da mesma forma que você vai para academia e faz roscas de bíceps, para fortalecer
os braços ou agachamentos para fortalecer suas coxas – Nos lhe ajudaremos a
exercitar a sua mente com a mesma quantidade de foco e intensidade.
Coragem, Agressão Controlada, Determinação, Persistência, Foco, Concentração,
todas essas são qualidades que são absolutamente cruciais que você tem de ter para
poder enfrentar confrontos violentos na vida real.
A boa notícia é que tudo isso pode ser aprendido!
E nós queremos lhe ajudar!

Se inscreva Agora em nosso curso On Line. https://il.ink/unikrav
Facebook https://www.facebook.com/kravmaga1/
Facebook https://www.facebook.com/kravmagatestemunhos
Instagram https://www.instagram.com/kravmaga_unikrav/
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Toda Haba chaver leritra’ot kida!

A UNIKRAV ATRAVES DE SEU FUNDADOR FOI CONVIDADA A MINISTRAR
CURSOS PARA POLICIA DO EXERCITO 7º BPE/AM
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