
Хьонгі таеквон-до GTF: діаграма, назва, опис та кількість рухів 

 

Хьонг «Чон Джі» перекладається як «рай земний». 
Дослівно небо та земля. Дві основні стихії 
створення природи. Хьонг з двох подібних 

елементів – одна символізує небо, інша землю. 
Кількість рухів: 19. 

 

Хьонг «Дан Гун» названий на честь легендарного 
Дан Гуна, згідно легенди, сина бога та ведмедиці, 
родоначальника корейських націй і засновника 

Кореї, що існувала з 2333 р. до н.е.  
Кількість рухів: 21 



 

Назва хьонгу «До Сан» є псевдонімом відомого 
патріота Ан Чхан Хо (1876-1938). Включені в хьонг 
24 рухи символізують роки життя, присвячені цією 

людиною просвітительської діяльності й участі в 
русі за звільнення Кореї. 

 

Хьонг «Джі Сан». Джі означає землю, Сан - небо, 
24 рухи - 24 на добу. Чотири напрямки руху 

символізують наш внутрішній компас, за 
допомогою якого ми не зіб'ємося зі шляху. 

Поєднуючи Джі та Сан ми створюємо 
непереможну силу, яка діє цілодобово. 



 

Хьонг «Вон-Хьо» названий на честь ченця, що 
познайомив в 686р. до н.е.  

корейську династію Сілла з буддизмом.  
Кількість рухів — 28. 

 

Хьонг «Тхан Гун» названо на честь засновника 
Кореї. 23 рухи означають перші дві цифри року 
2333 року до нашої ери, коли згідно з легендою 
утворилася Корея. Це прогресивна інтерпретація 

Гранд Майстра Пак Джун Те традиційного 
комплексу Дан Гун. 



 

Назва хьонгу «Юль Гок» є псевдонімом великого 
філософа і вчителя Лі І (1536-1584), прозваного 

«Корейським Конфуцієм». Включення в хьонг 38 
рухів символізує місце народження цієї людини — 

38 паралель, а діаграма рухів — ієрогліф, 
відповідний слову «вчитель». 

 

Хьонг «Джун Гун» названий на честь відомого 
патріота Ан Джун Гуна, що вбив першого 

японського генерал-губернатора Кореї Хиро Буми 
Ито. Включення в хьонг 32-х рухів символізує вік 

Ан Джун Гуна в якому його було страчено у 
в’язниці в 1910 р. 



 

Назва хьонга «Те-Гє» є псевдонімом учителя, що 
жив в XVI столітті, І Вонга, відомого авторитету 
неоконфуціанізму. Включення в хьонг 37 рухів 

символізує місце народження цієї людини — 37 
паралель, а діаграма рухів — ієрогліф, що 

відповідає слову «вчитель». 

 

Хьонг «Хва Ранг» названий на честь молодіжного 
військового руху, організованого в VII столітті під 
час правління династії Сілла. В перекладі означає 

"Квіти-юнаки". Включення в туль 29 рухів 
символізує номер військового підрозділу, у якому 
відбувався процес трансформування Таеквон-до в 

сучасне бойове мистецтво. 



 

Хьонг «Чун Му». Назва цього хьонгу є 
псевдонімом великого адмірала Юи Сун-Шина - 

винахідника бойового корабля кобуксона (в 1592 
р.), що стали прообразом сучасних підводних 

човнів. Туль закінчується ударом лівою рукою, що 
символізує раптову смерть цієї людини, так і не 
встигшого повністю розкрити свою непохитну 

відданість королеві. 
Кількість рухів 30 

 

Хьонг «Кван Ге»– названий на честь знаменитого 
Кван Ге Те Ванга – дев'ятнадцятого короля 

династії Когуріо, що завоював втрачені Кореєю 
території, включаючи більшу частину Маньчжурії. 

39 рухів цього комплексу позначають перші дві 
цифри 391 року н.е., коли він зійшов на трон. 



 

Хьонг «По Ун». Назва є псевдонімом відомого 
поета Чонг Монг-Чу (XIV століття), чиї слова «Я не 

буду служити новому хазяїнові, нехай навіть мене 
стратять сто разів» відомі кожному корейцеві. 
Чонг Монг-Чу також відомий як один з перших 

учених-фізиків. Діаграма рухів символізує 
непохитну відданість королеві й країні. 

Кількість рухів 36. 

 

Хьонг «Ге Бек» назван ім'ям генерала часів 
правління династії Пек Чже (660 р. до н.е.). 

Діаграма рухів символізує строгість військової 
дисципліни. 

Кількість рухів 44. 



 
 

Хьонг «Чі Гу» означає «Глобус» або «Глобальний». 
Вихідна позиція зі схрещеними передпліччям 

перекреслює роки чвар у таеквон-до. Хьонг має 30 
рухів, які складаються з чисел 24 (24 години на 

добу), 4 (4 напрямки північ, південь, схід, захід) та 
2 (4 напрямки зроблено 2 рази, щоб зміцнити 
нашу відданість принести глобальний мир та 

гармонію). 

 


