بیانیه روز جهانیِ تایچی و چیکُنگ
زندگی همان راه است،
از سختی تا نرمی،
از زمین تا آسمان،
رهســان
این روز  ،موج های آرام مردم در سراسر جهان با شعار یک جهان یک نفس به سوی یکی شدن پیش می روند که
اساس فلسفه تای چی است  .شعار اصلی این هنر اصیل از دیر باز همنفس شدن با انسان ها و اتحاد و یکی
شدن با جهان هستی است  ،پس فراتر از خواص سالمتی بخش تای چی و چی کُنگ  ،مردم جهان این روز را به
ِ
خاصیت انسان سازی و پرورش روحی این هنر اصیل گرامی می دارند .
واسطه
تای چی  ،هنری فرا منطقهای ست و رویکرد وسیعِ آن باعث شده همگان احساس تعلق خاطر  ،اشتیاقی آرام و
بدون تعصب نسبت به این هنر داشته باشند و امروز نیز به در راستایِ اهداف انسان گرایانه ی تای چی آن را به
دیگر همنوعان خود معرفی کرده و موجی زیبا در سراس ِر جهان ایجاد می کنند ،

ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان،
اﺷﺘﯿﺎق
ﺗﺎیﭼﯽ ،ﺑﮫ اﻧﺪازهی
ِ
ِ
ﻋﻤﯿﻖ ﯾﮏ اﺳﺘﺎ ِد ﮐﮭﻦ ﺳﺎل  ،وﺳﻌﺖ دارد…
آراﻣﺶ
ﺗﺎ
ِ
ِ
امروز ،همه با هم از تمرین و در کنار هم بودن لذت می بریم  ،به جهان و طبیعت خود احترام می گزاریم و انسانیت
و همدلی را گرامی می داریم  ،ما امروز به یکدیگر لبخند هدیه می دهیم و از یکدیگر دعوت می کنیم برای حفظ
سالمت و آرامش و صلح در جهان مانند حرکات تای چی نرمی و آرامش را پیش بگیریم و به راستی که نرمی بر
سختی پیروز است .
امروز یاد آور می شویم که جهان بدون خشونت زیباست و آرامش جاودانه است و ابراز می کنیم که حرکات نرم ،
آرام و هماهنگ چقدر می تواند زیبا و با شکوه باشد .
ِ
رویکرد توسعه ی همگانی تای چی و
آکادمی رهسان و کمیته تای چی چوان و چی کُنگِ فدراسیون ووشو ایران  ،با
ارتقا کیفیت سالمت جامعه برای پنجمین سال متوالی همایش این روز را در کشور عزیزمان برگزار می کند و از
مردم دعوت می کند ،با هدف اتحاد و یکدلی  ،فراتر از مرزهای جغرافیایی  ،در کنار هم چون موجی باشکوه به
جهانیان بپیوندیم.
امروز  ،مسئولین  ،اساتید ،مربیان و ورزشکاران در کنار سایر مردم قرار گرفته و با یکرنگی به تمرین تای چی
می پردازند و اعالم می کنند که تای چی برای همه گان است و بهانه ای برای مهر و دوستی .

یک جهان ..
یک نفس …
یک زمین مشترک …

با لبخند و آرامش
آکادمی رهسان
ششم اردیبهشت ماه ۹۸
بیست و یکمین سالروز جهانی تای چی و چی کُنگ  -ایران

