Кратка ИСТОРИЯ на Корея
Времето на възникване на Корея и нейното географско
разположение и до днес са предмет на научни дискусии.
Корейската цивилизация е една от най-старите в света и
съществува вече над 5 000 години. Голяма част от културното u
наследство се е формирало при съществуването на наймогъщата корейска държава - Чосон (царство от 1392 до 1897)
и после империя до 1910. Корейският език принадлежи към
Урало-алтайската езикова група, което го прави близък с
японския, монголския и манджурския.
Корейският полуостров се намира по средата между три поголеми и по-мощни империи - китайската, руската и японската;
заради тази стратегическа позиция през голяма част от
историята си Корея е била обект на атаки, дълги периоди на
чуждо управление и многократни заплахи за съществуването u.
Корея е била буфер между великите сили -Китай, Япония,
Русия и САЩ, и това е оказало силно влияние върху начина на живот, ценностите и културата u. До началото на
XV в. корейците по своя собствена воля изолират почти всякакво
външно влияние. Вярата в силата на съдбата е здраво закотвена в
психиката на корееца, произхождаща от будистката концепция за
карма, и влияе на неговото поведение, независимо дали той е
будист или не. Ценностите се прехвърлят от родителите и
останалите хора в обкръжението им от деня, в който са родени.
Корейското общество е еволюирало в продължение на няколко
хилядолетия; затова едва ли е изненадващо, че традицията и
непрекъснатостта са високо ценени качества. Естествено,
удовлетвореността и хармонията, които са така важни за
корейците, представляват един вид свобода и лекарство срещу
стреса на работното място и в живота. В бизнеса и икономиката
добрите връзки с хората са по-важни от ефикасността и
прецизността в работата. Ето защо корейците са една от най-колективистичните нации в съвременния свят, не
само в личния си живот, но и на работното място, и търсят интелектуален стимул, ласкателства и уважение от
обществото, което разбира неговия духовен принос.
След края на Втората световна война Корейският полуостров е разделен на две части с различна идеологическа
насоченост - комунистически север и капиталистически юг, в следствие на което днес се е оформила различна
съвременна култура, но историческото наследство е запазено еднакво добре и в двете страни.
Съвременното Таекуондо се явява пряк наследник на Те Кион. Таекуондо възниква някъде през 60-те години на
20-ти век. В първите години на своето развитие стилът представлявал осъвременена версия на японското Карате
До. По-късно "Карате До" в Япония започва да се
изписва и превежда като "Път на празната ръка", докато
корейското наименование на сродния стил става "Тае Су
До" ( Път на разбиващия ритник и удар). В средата на
60-те години започва да се използва названието
"Таекуондо", което бележи официалното признаване на
стила от корейското правителство. След разделянето на
страната в Южна Корея се създава центърът за развитие
на Таекуондо "Кукиуон". След като през 1952 г.
южнокорейският президент Сингман Рий наблюдавал 30минутна демонстрация по Таекуондо, той останал
особено впечатлен от този нов стил и дал указание за
въвеждането му в армията като форма за ръкопашен
бой. Северна Корея подкрепя Международната
Таекуондо Федерация, за да неутрализира все понарастващото влияние на Световната Таекуондо
Федерация, доминирана от Южна Корея.
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