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بخش ھشتم

نکتھ ھای قابل توجھ برای ھمراھان عزیز

.دد شخواھداده و کامل شرح در این بخش از کتاب خط اول بھ طور دقیق 
گفتھ شد، وقتی یک دست برای دفاع و یا حملھ بھ کار می ) تکنیکھای دست در توآ(چھارمھمانطور کھ در بخش 

رود، دست دیگر بھ صورت عکس العمل در جھت مخالف عمل می کند تا آن تکنیک بیشترین تأثیررا در ھر یک از 
چنانچھ ھر دو دست در یک زمان برای دفاع یا حملھ . داشتھ باشد) دفقدرت، سرعت و برخورد دقیق بھ ھ( موارد 

.و یا ترکیب آنھا استفاده شود، دراین صورت بدن وظیفھ انجام عکس العمل را بھ عھده دارد
چرخش باال تنھ از بلکھاست،پا ست وماھیچھ ھای دپا نھ فقط از بدیھی است کھ قدرت گیری ضربات دست و

در انجام ھمھ مفاصل بدن و ساق ، ، رانکپلکمر، شکم، ، ھاده از نیروی عضالت و دوران شانھاستفاقسمت کمر و
بسیار سریع (باید بھ صورت انفجاری ییا دفاعحملھ ای ھر تکنیک . دنیک ضربھ نقش بسیار مھمی را بھ عھده دار

این حالت در . اجرا شودنمعیعمل تنفسی در یک نقطھبھ ھمراه بدنصحیح چرخش و با عکس العمل ) و پرقدرت
سرعت و زیبایی، قدرت، تکنیکھایی کھ با شوک اجرا می شوند نھ تنھا .نامیده می شود" شوک " کاران توآبین 

ضربات دست (کالسیک ضرباتکھ استفاده از شوک در انجام بلکھ تجربھ نشان داده د، نخاص خود را دارانعطاف 
شوک استفاده از .و دیگر نقاط بدن می شودمفاصل دست و پا نمودن باعث پرقدرت) برخورد بھ مانعو پا بدون 

.خواھد بودسنین باالتر نیز ھمراھان در مفاصل باعث سالم ماندن 
ھمچنین در اینجا یادآور می شوم کھ تمامی تکنیک ھای دست و پای نشان داده شده ابتدا کامالً آرام وشمرده فرا 

تکنیک در بدن جا (ودش را با حرکات جدید تطبیق بدھد وبھ آنھا عادت کندگیری و تمرین شود تا زمانیکھ بدن خ
.)بیافتد

بھ صورت انفرادی ارھابارھا و ببعد از آموزشدوران آموزش من در دانشکده انشاء تن و روان، ابتدا تکنیکھادر 
سرانجام ترکیب محورھا و) حورم(پس از آن بھ ترتیب ترکیب تکنیکھا. تکرار می شد تا در بدن کامال جا می افتاد

. و تمرین می شدفراگرفتھ) خط کامل(
زمان طوالنی بوده با توجھ بھ شرایط زندگی امروز کمتر کسی قادر بھ بھنیازمندبھ عقیده من این روش تدریس 

ال متغییر دو ماه تا دو سازافراد مختلف بینتجربھ نشان داده کھ فراگیری خط یک . انجام و پذیرش آن می باشد
.آموزش تکنیکھا می بایست با توجھ بھ سرعت یادگیری و استعداد افراد مختلف صورت گیردبنابر این . است

توآ بیشتر و گسترده تر باشد، انگیزه ھمراھان برای فراگیری کالسھای آموزشیتمرینات در انواع ھمچنین ھرچھ 
.خواھد شداین ھنر بیشتر 

در کنار ) تمرکز، انجام عمل ھای تنفسی در آرامش، فراموش کردن مشکالت روزمره(م ذن باید توجھ داشت کھ انجا
.آمادگی توآکا را در فراگیری تکنیکھای پیچیده و دشوار توآ  باال می برد،تمرینات فیزیکی

حضور در ن کتابھا و فیلمھای مختلف بدودر پایان الزم بھ توضیح است کھ فراگیری مطلق خطوط توآ تنھا بھ توسط 
برای بخاطر سپردن بھتر کتابھا و فیلمھای آموزشی در واقع . نیستصحیحی محضر اساتید این ھنر رزمی روش

.عملھای تنفسی و اسامی تکنیکھای گوناگون برای ھنرجویان آموزش دیده می باشند، مسیرھای حرکتی

بخشھای قبلی کتاب بطور جامع توضیح داده درآمده، زیرکھ در کاربرد و انجام استقرارھا و تکنیکھای گوناگون 
.شوداز انجام دوبارۀ آن خودداری می است کھ در اینجا شده



آموزش ھنر رزمی توآ در دانشکده انشاء تن و روان بھ توسط استاد بزرگ ابراھیم میرزایی   

و ٤، ٣(ی قبلی کتابکاربرد و انجام استقرارھا و تکنیکھای گوناگون کھ در زیر آمده، در بخشھا
.بطور جامع توضیح داده شده است کھ در اینجا از انجام دوبارۀ آن خودداری می شود)٥
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مِن مساوی آناتوآ یعنی . حکم طبیعت باید مدت زمانی را در این دنیای خاکی زندگی کنی ھ آناتوآ یعنی تو، توئی کھ ب

آناتوآ . آناتوآ بھ معنای جھاِن تن و روان و نفوذ بھ مرز دانایان و آگاھی بھ آزادی انسان است. تو و تو مساوی من
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.  تکنیک، ترکیب و عکس العمل سازی است) ٥١٥(گفتھ می شود کھ آناتوآ دارای 
دست بوده، جزء زیباترین خطوط ھنر رزمی و انواع مختلف تکنیکھای ) کیتو(آ دارای شش ضربھ مستقیم پا آناتو
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. تکنیکی می بایست آزمایش تکرار گردد

توضیح داده شده پنج محور یا قسمت کلی آلمان در درآناتوآ 
.  آغاز می شود) جھت شمال(١٢در جھت ساعت":دوما"ـ محور ١
.   آغاز می شود) جھت مغرب(٩ساعت در جھت ":ھایما"ـ محور ٢
.   آغاز می شود) مشرقجھت (٣در جھت ساعت ":وایس کینھ"ـ محور ٣
.   آغاز می شود) جنوبجھت (٦در جھت ساعت ":وایسا"ـ محور ٤
١٢و در جھت ساعت شدهآغاز ) جنوب شرقیجھت (٥/٤در جھت ساعت ":آناتوآ"یا " ضربدر"ـ محور ٥
.  یان می یابدپا) جھت شمال(



. در ھنگام تغییر مسیرھا ابتدا سر بھ جھت مسیر مورد نظر بر گشتھ و آن مسیر را زیر نظر می گیرد: توجھ مھم

":دوما"ـ محور اول ١

:  سن سھ سرو
بھم پشت دستھا در این حالت . گرددانجام میجلوبھ " سن سھ سرو"با ھر دو دست تکنیک " کامی سما"از استقرار 

.می باشد) نمودار روان(و سرپنجۀ دست راست بھ سمت جلو) نمودار تن(سمت باال ھ سرپنجۀ دست چپ ب، چسبیده

ھستند  " سن سھ سرو"نشان دھنده حالتھای درست و نادرست شکلھای زیر 



حالت ھای دست . م نمی شودانجاحملھ ای یا دفاعیاصوال تکنیکھای " کامی سما"از استقرار ھکگفتھ می شود
بھ را " سن سھ سرو"حالت و ھمراھانم در آلمان با وجود این من . پیام ھای مختلف می باشندصرفا برای نشان دادن 

)شکلھای زیر(.و انجام می دھیمدانستھ بسیاری از تکنیکھای دفاعی و حملھ ای نیز عنوان پایھ 



)   ٤تا ١شکلھای . (یا بھ جھت شمال١٢بھ جھت ساعت " کامی سما"از استقرار " سھ سروسن"انجام عمل 
.صورت می گیرد) یارومھ(ھمزمان با عمل تنفسی " سن سھ سرو"انجام 

٤٣٢١

عقب بھ مشت شدهو ھمزمان ھر دو دست) راتواستقرار (پای راست بھ عقب کشیده شده " سن سھ سرو"از حالت 
.صورت می گیرد) چیکاره(ھمزمان با عمل تنفسی " عقب کشیدن دستھا"انجام .ندشوکشیده می)پھلوھای بدن(
)٣تا ١شکلھای (

٣٢١



کمک عکس العمل دست چپ، مشتھای ھر دو دست پشت بھ پشت ھم در قسمت ھ بعد انجام تکنیک متوی راست ب
قرار گرفتھ و بالفاصلھ تکنیک ) چپ گردش می کندبھ کمی بدن ھم زمان بھ دور محور عمودی خود (راست بدن

).٦تا ١شکلھای (گردد انجام می) تقسیم قدرت(چینو 

٣٢١

٦٥٤



کشیده شده در ١٢پای راست بھ جلو در جھت ساعت ،"چینو"و " بلوک"، چپ" دوما"تکنیک دفاعی با انجام 
)٦تا ١ھای شکل(. قرار می گیرد" راتو"استقرار 

٣٢١

٦٥٤



کشیده شده در ١٢در جھت ساعت بھ جلوپای چپ ،"چینو"و " بلوک"، راست" دوما"دفاعی با انجام تکنیک
)٥تا ١شکلھای (. قرار می گیرد" راتو"استقرار 

٢١

٥٤٣



پای راست بھ ) ٩تا ٥/١٠ساعت ("پاقالبی"در استقرار "بلوک"، )١٢ساعت (چپ " دوما"با انجام تکنیک دفاعی 
انجام . کشیده می شوند) پھلوھای بدن(بھ عقب مشت شدهشده ھمزمان ھر دو دستکشیده ) ٩ساعت ("یتھ راتو"
)٧تا ١شکلھای . (صورت می گیرد) ھایس(ھمزمان با عمل تنفسی " عقب کشیدن دستھا"

٤٣٢١

٧٦٥



پای راست بھ ) ٣تا ٥/٤ساعت ("پاقالبی"در استقرار " بلوک"، )٦ساعت (چپ " دوما"دفاعی با انجام تکنیک
. کشیده می شوند) بھ پھلوھای بدن(کشیده شده ھمزمان ھر دو دست مشت شده بھ عقب )  ٣ساعت ("یتھ راتو"
)٧تا ١شکلھای (

٤٣٢١

٧٦٥



پای چپ بھ ) ٩تا ٥/٧ساعت ("پاقالبی"در استقرار " بلوک"، )٦ساعت (راست " دوما"دفاعیم تکنیکبا انجا
انجام . کشیده می شوند) بھ پھلوھای بدن(کشیده شده ھمزمان ھر دو دست مشت شده بھ عقب )  ٩ساعت ("یتھ راتو"
)٧تا ١ی شکلھا. (صورت می گیرد) ھایس(ھمزمان با عمل تنفسی " عقب کشیدن دستھا"

٤٣٢١

٧٦٥



":ھایما"دومـ محور ٢

چپ " گادو"ھمزمان بھ کمک . بھ جلو کشیده می شود٩جھت ساعت پای راست در" یتھ راتو"ر از حالت استقرا
صورت ) یماھا(ھمزمان با عمل تنفسی " راستتکنیک ھایما"انجام . راست انجام می شود" ھایما"تکنیک 

چپ و راست و در پایان دو متوی راست"دومامتو"، راست"سویتو"تکنیکھایسپس یکی بعد از دیگری. می گیرد
)٩تا ١شکلھای . (انجام می شود٩در جھت ساعت مستقیم

٣٢١



٦٥٤

٩٨٧



راست " گادو"ھمزمان بھ کمک .کشیده می شودبھ جلو ٩جھت ساعت درپای چپ " راتو"از حالت استقرار 
و در پایان چپ" دومامتو"، چپ" سویتو"سپس یکی بعد از دیگری تکنیکھای . چپ انجام می شود" ھایما"تکنیک 

)٩تا ١شکلھای . (انجام می شود٩در جھت ساعت راست و چپدو متوی مستقیم
٣٢١

٦٥٤

٩٨٧



راست " ھایما"چپ تکنیک " گادو"ھمزمان بھ کمک . پای چپ بھ عقب کشیده می شود" راتو"از حالت استقرار 
سپس یکی بعد از . صورت می گیرد) ھایما(ھمزمان با عمل تنفسی " تکنیک ھایما راست"انجام . انجام می شود

٩و راست مستقیم در جھت ساعت راست و در پایان دو متوی چپ " دومامتو"، راست" سویتو"دیگری تکنیکھای 
)٩تا ١شکلھای . (انجام می شود

٣٢١

٦٥٤



٩٨٧

چپ " ھایما"راست تکنیک " گادو"ھمزمان بھ کمک . پای راست بھ عقب کشیده می شود"راتو"از حالت استقرار 
چپ و در پایان دو متوی مستقیم " دومامتو"، چپ" سویتو"سپس یکی بعد از دیگری تکنیکھای . انجام می شود

)٩تا ١شکلھای . (انجام می شود٩راست و چپ در جھت ساعت 

٣٢١



٦٥٤

٩٨٧

":وایس کینھ"سومـ محور ٣



زیر نظر را)٣ساعت (سر از طرف راست بھ عقب برگشتھ و مسیر پشت ابتدا ، ٩جھت ساعت " راتو"از استقرار 
درجھ بھ پشت گردش کرده ١٨٠بطرف پای جلو کشیده شده و از سمت راست ) راست(سپس پای عقب . گیردمی 

راست دفاعیتکنیکسھبھ راتو کشیده می شود و ھمزماندوباره پای راست" پا گربھ ای"بعد از استقرار 
ھمزمان با عمل " وایس کینھتکنیک "انجام . انجام می شود٣در جھت ساعت "  وایمادوما"و " دوما"، "اوایس"

شکلھای (.سرانجام دو متوی مستقیم چپ و راست زده می شود.صورت می گیردبخشدر دو )وایس کینھ(تنفسی 
). ٩تا ١

٣٢١

٦٥٤



٩٨٧

تکنیک دفاعی زمانھم. دریکشیده شده و در استقرار راتو قرار می گ) ٣ساعت (پای چپ بھ جلو " راتو"از استقرار 
)  ٦تا ١شکلھای (. انجام می گرددمسیر جلوچپ در و راست، راست و سھ متوی چپ" اوراتو"

٣٢١

٦٥٤



ھمزمان تکنیک . ردیدر استقرار راتو قرار می گکشیده شده و) ٣ساعت (پای راست بھ جلو " راتو"از استقرار 
)  ٦تا ١شکلھای . (انجام می گرددمسیر جلوراست در وچپ ، چپ و سھ متوی راست" اوراتو"دفاعی 

٣٢١

٦٥٤

اوران"فاعی ھمزمان تکنیک د. پای راست بھ عقب کشیده شده و در استقرار راتو قرار می گیرد" راتو"از استقرار 
١شکلھای . (انجام می گردد) ٣ساعت (و چپ در مسیر جلو راست ، راست و سھ متوی چپ" دومامتو"، راست" تو
)  ٧تا 



٢١

٤٣

٧٦٥



اوران"ھمزمان تکنیک دفاعی . در استقرار راتو قرار می گیردپای چپ بھ عقب کشیده شده و" راتو"از استقرار 
تا ١شکلھای . (انجام می گردد) ٣ساعت (جلوراست در مسیر وچپ ، چپ و سھ متوی راست" دومامتو"، چپ" تو
٧  (

٢١

٤٣

٧٦٥



":وایسا"ـ محور چھارم ٤

را)٦ساعت (سر از طرف راست بھ پھلو برگشتھ و مسیر سمت راست ابتدا ، ٣جھت ساعت " راتو"از استقرار 
در " وایسا"با عمل تنفسی " وایسا"کشیده شده تکنیک دفاعی سپس پای راست بطرف پای عقب . گیردمی زیر نظر

تکنیک ،بعد از گردش بدن بھ سمت راست و قرار دادن پای چپ بھ روی پنجھ. انجام می شود٦ساعت مسیر 
سپس بدن بھ چپ گردش کرده پای راست بھ روی پنجھ قرار . انجام می شود٦چپ در مسیر ساعت "وایسا"دفاعی 

بھ پای راستسپس. رددگانجام می٦در مسیر ساعت " بازھ دو مشت نیم"ھمزمان تکنیک حملھ ای . می گیرد
را در مسیر ساعت " دومامتودو "می رود و ھمزمان ھر دو دست با ھم تکنیک " راتو"عقب کشیده شده بھ استقرار 

) ١١تا ١شکلھای (.می روند" سن سھ سرو"بھ ٦سر انجام دستھا در مسیر ساعت . انجام می دھند٦

٣٢١



٦٥٤

٩٨٧

١١١٠



ھمزمان ھر دو . انجام می دھد٦در مسیر ساعت را "کیتو"ضربھ ) راست(پای عقب " راتو"از حالت استقرار 
" کیتو"بعد از جمع شدن تکنیک . کشیده می شوند) بھ پھلوھای بدن(دست مشت شده بھ عنوان عکس العمل بھ عقب 

سرانجام دو متوی . چپ انجام می گردد" آفما"پا بھ جلو در استقرار راتو قرار داده شده ھمزمان تکنیک دفاعی 
)  ٧تا ١شکلھای (.می شودراست و چپ انجام 

٤٣٢١

٧٦٥

را در مسیر " کیتو"ضربھ ) چپ(می روند و سپس پای عقب " سن سھ سرو"ابتدا دستھا بھ " راتو"از حالت استقرار 
کشیده ) بھ پھلوھای بدن(بھ عقب ھمزمان ھر دو دست مشت شده بھ عنوان عکس العمل . انجام می دھد٦ساعت 

بھ جلو در استقرار راتو قرار داده شده ھمزمان تکنیک دفاعی ، پا "کیتو"پا در تکنیک بعد از جمع شدن. می شوند
)   ٨تا ١شکلھای . (سرانجام دو متوی چپ و راست انجام می شود. راست انجام می گردد" آفما"



٣٢١

٦٥٤

8 ٧



فاصلھ پاھا کمی بیشتر از حالت (پای چپ بھ عقب کشیده شده بھ راتو می رود ) ٦ساعت " (راتو"از حالت استقرار 
" دومامتو باال"، راست برای دفاع بدن"پایینتواوران"ھمزمان بھ ترتیب تکنیک دفاعی ). معمولی استراتو 

)   ٧تا ١شکلھای (. دنانجام می شومتوی چپو )باال(متوی راست ، متوی چپ، راست
. دنشوی ضربات دست بھ باال با چرخش بدن انجام م:توجھ

٤٣٢١

٧٦٥

فاصلھ پاھا کمی بیشتر از (پای راست بھ عقب کشیده شده بھ راتو می رود ) ٦ساعت " (راتو"از حالت استقرار 
" دومامتو باال"، چپ برای دفاع بدن" تو پاییناوران"ھمزمان بھ ترتیب تکنیک دفاعی ). معمولی استتو راحالت 

)   ٧تا ١شکلھای . (دنمتوی راست انجام می شوو ) باال(متوی چپ ، متوی راست، چپ
. دنشوی ضربات دست بھ باال با چرخش بدن انجام م:توجھ



٤٣٢١

٧٦٥

:"آناتوآ"یا "ضربدر"ـ محور پنجم ٥



زیر را)٥/٤ساعت (سر از طرف چپ بھ پھلو برگشتھ و مسیر سمت چپ ابتدا ، ٦جھت ساعت " راتو"از استقرار 
دوباره بھ راتو گذاشتھ ) ٥/٤ساعت (بطرف پای عقب کشیده و از طرف چپ ) چپ(پای جلو سپس . می گیردنظر 

سپس بھ ترتیب تکنیکھای . شودانجام می)توآ(با عمل تنفسی چپ " اُوران تو"دفاعی شود و ھمزمان تکنیکمی
.دانجام می گردن٥/٤در جھت ساعت " سن سھ سرو"و" یتھ متو راست"، "ھوتو راست"، "اُوراتو چپ"دست 
پس از انجام کیتوی راست و جمع کردن . شودراست با عکس العمل ھر دو دست انجام می" کیتو"تکنیک پای سپس 

ھمزمان تکنیک . گذاریممی"راتو"عقب ھ بپا را ) ٥/١٠ساعت (درجھ گردش کرده ١٨٠مت چپ از سبدن آن، 
).١٥تا ١شکلھای (د شوانجام میی راست و چپ متوو دو چپ " آفما"دفاعی

٣٢١



٦٥٤

٩٨٧

١٢١١١٠



١٥١٤١٣

، پای راست در ھمان جھت بطرف جلو کشیده شده دوباره بھ راتو گذاشتھ می ٥/١٠جھت ساعت " راتو"از استقرار 
، "اُوراتو راست"سپس بھ ترتیب تکنیکھای دست . راست انجام میشود" اُوران تو"شود و ھمزمان تکنیک دفاعی 

" کیتو"کنیک پای سپس ت. انجام می گردند٥/١٠در جھت ساعت " سن سھ سرو"و " یتھ متو چپ"، "ھوتو چپ"
٩٠از سمت چپ بدنپس از انجام کیتوی چپ و جمع کردن آن،.شودچپ با عکس العمل ھر دو دست انجام می

چپ و دو متوی " آفما"ھمزمان تکنیک دفاعی . گذاریممی" راتو"پا را بھ جلو ،)٥/٧ساعت (درجھ گردش کرده 
).١٥تا ١شکلھای (د شوراست و چپ انجام می 



٣٢١

٦٥٤

٩٨٧



١٢١١١٠

١٥١٤١٣

، پای راست در ھمان جھت بطرف جلو کشیده شده دوباره بھ راتو گذاشتھ ٥/٧جھت ساعت " راتو"از استقرار 
اُوراتو "سپس بھ ترتیب تکنیکھای دست . شودراست انجام می" وران توا"می شود و ھمزمان تکنیک دفاعی 

سپس تکنیک پای . انجام می گردند٥/٧در جھت ساعت " سن سھ سرو"و " یتھ متو چپ"، "ھوتو چپ"، "راست
از سمت بدن پس از انجام کیتوی چپ و جمع کردن آن،. گرددچپ با عکس العمل ھر دو دست انجام می" کیتو"

چپ و " آفما"ھمزمان تکنیک دفاعی . می گذاریم" راتو"پا را بھ جلو ) ٥/١ساعت (درجھ گردش کرده ١٨٠چپ 
).١٣تا ١شکلھای (د شوجام می دو متوی راست و چپ ان



١

٤٣٢

٧٦٥



١٠٩٨

١٣١٢١١

، پای راست در ھمان جھت بطرف جلو کشیده شده دوباره بھ راتو گذاشتھ ٥/١جھت ساعت " راتو"از استقرار 
اُوراتو "سپس بھ ترتیب تکنیکھای دست . شودراست انجام می" تواُوران"می شود و ھمزمان تکنیک دفاعی 

سپس تکنیک پای . انجام می گردند٥/١در جھت ساعت " سن سھ سرو"و " یتھ متو چپ"، "ھوتو چپ"، "راست
از سمت چپ بدن پس از انجام کیتوی چپ و جمع کردن آن، . دشوچپ با عکس العمل ھر دو دست انجام می" کیتو"

چپ و دو " آفما"ھمزمان تکنیک دفاعی . می گذاریم" یتھ راتو"پا را بھ پھلو ) ١٢ساعت (ردش کرده درجھ گ٤٥
).١٤تا ١شکلھای (متوی راست و چپ انجام می شود 



٣٢١

۶۵۴



٨٧

١١١٠٩

١٤١٣١٢



می " سماامیک"در استقرار پای راست بطرف پای چپ کشیده شده ، ١٢در جھت ساعت "یتھ راتو"از استقرار 
شده پایین کشیده ھ درجھ ب٤٥زاویۀ در و ھمزمان مشت چپ روی سینۀ راست و متوی راست از سمت راست رود

)١شکل (.انجام می شود" آتادو"عمل تنفسی 
)٢شکل (. انجام می شود" توآ"و " یارومھ"سرانجام دستھای مشت شده بھ جلوی شکم قرار گرفتھ عملھای تنفسی 

٢١



در ھنر توآ" آناتوآ"آزمایش خط یک 
.قرار می گیرد)ممتحن(در مقابل استاد "کامی سما"حالت رفتھ و در"اوتایمی"مرکز برای انجام آزمایش بھھمراه 

سپس مشتھای گره شده جلوی پیشانی . انجام می شود" آناتوآ"دستھای ھمراه بھ اطراف باز شده ھمزمان عمل تنفسی 
و قرار گرفتھ شکمسرانجام مشتھای گره شده جلوی . انجام می شود" یارومھ"قرار گرفتھ ھمزمان عمل تنفسی 

.      انجام می شود" توآ"ھمزمان عمل تنفسی 
بطرف قسمت چپ و بعد دن بدور محور عمودی خود ابتدا باز شده و بدستھا از ھم "کامی سما"از حالت سپس

. دھد کھ تمام اطراف خویش را زیر نظر داردبا این عمل ھمراه نشان می.می کندبطرف راست خود گردش 
سیر دید بطور دائم حرکت دو انگشت و ممی دھندنشان را " انگشتدو"در این عمل حالت دستھا، تکنیک حملھ ای 

) ٦تا ١شکلھای (.ھ اطراف تعقیب می کندبنشان و میان را 
انجام شده و در آزمایش خطوط " آناتوآ"این عمل گردش بدن و دید بھ جھت چپ و راست فقط در آزمایش : توجھ

.  گیردبعدی انجام نمی 
١

٣٢



٥٤

٦

. انجام می گردد" سرعت"ا و یک بار ب" قدرت"آناتوآ یک بار باآزمایشاصوال انجام
.مورد تائید قرار نمی گیرد، آزمایش "قدرت"در صورت وجود سھ اشتباه مھم در انجام آناتوآ 

. مورد آزمایش قرار می گیرد" سرعت"، آناتوآ "قدرت"بعد از قبولی در آزمایش آناتوآ 
.تائید قرار نمی گیرد، آزمایش مورد"سرعت"در صورت وجود سھ اشتباه مھم در انجام آناتوآ 

دوباره تکرار نیز"قدرت"آناتوآ آزمایش می بایست ناموفق باشد، " سرعت"آناتوآ تکرار اگر ھمراه سھ بار در 
.   شود

شده، ادای احترام گذاشتھ گره دوم زده ) ممتحن(ھ شال ھمراه توسط استاد ب"سرعت"بعد از قبولی در آزمایش آناتوآ 
.  تائید می شود" آناتوآ"، موفقیت ھمراه در آزمایش و سپس با دادن دست توآ

از این بھ بعد شال ھمراه ھمیشھ با دو گره بوده و یک نوار باریک سفید رنگ بر قسمت راست سینھ لباس وی دوختھ 
. می شود



:عبارتند ازمھمترین اشکاالت تکنیکی 
اشتباه در انجام تکنیکھای دست یا پا،      -
در انجام عکس العمل تکنیکھا،  اشتباه -
فراموش کردن مسیر تکنیکھا یا خطوط،  -
،  "استقرار"بیش از سھ بار اشکال در انجام -
،"اعمال تنفسی"اشکال در انجام بیش از سھ بار-
صحیح،" دید"بیش از سھ بار اشکال در انجام -
،"سرعت"بیش از سھ بار مکث طوالنی در انجام آناتوآ -

باید توسط استاد بطور دقیق توآکاتوانایی فیزیکی، موقعیت سنی و دیگر شرایط مربوط بھ داشتھ باشید کھ توجھ
.مورد توجھ و قضاوت قرار گیرد

)آناتوآ(گره زدن شال ھمراه بعد از قبول شدن در آزمایش خط یک 

دست دادن بھ سبک توآ



ھ خطوط دیگر توآ در آلمان، احتیاج بھ تحریر کتب مختلف بوده کھ ببرای توضیح و تدریس صحیح و قدم بھ قدم 
.خواست و حمایت خداوند بزرگ موفق بھ انجام آن نیز خواھم گشت

آگر بخود آیی بخدایی رسی، بخود
شعر فارسی

جاوید باد صلح و ھنر در عالم و گیتی

توآ
:برای دریافت اطالعات بیشتر و تماس با ناشر

Webside: www.kungfuto-a.de
e-mail: babakt64@yahoo.de


