ЗНАЧЕЊЕ УЧЕНИЧКИХ ПОЈАСЕВА
Без обзира да ли је реч о WТF (World Taekwondo Federation - Светска Теквондо
Федерација) или ITF (International Taekwondo Federation - Интернационална Теквондо
Федерација), које се разликују углавном по неким називима техника и правилима такмичења,
обе институције представљају теквондо те и филозофију која их подупире. Самим тим значење
боја (које је мање-више универзално), којима су пребојени појасеви теквондо вежбача,
престављају њихово знање исказано одређеним симболима којима је дато објашњење разлога
узимања управо те боје за одређено звање.

1.

Бели појас - Бела боја представља почетак, рођење и невиност душе и ума. Носилац белог
појаса почиње да учи и припрема своје психичке и физичке капацитете за засађивање идеје
о теквондо вештини. То је почетак циклуса напретка, који као семе спремно да никне, чека
бели снежни покривач да се отопи. Такође се може упоредити и са листом белог
неисписаног папира, које је спремно да буде испуњено и исписано.

2.

Жути појас - Жута боја симболизује Сунце и сунчеве зраке (симбол жуте траке на белом
појасу) који ће отопити бели снежни прекривач и учинити могућим раст семена. Управо
сунчеви зраци, којима тежи клијањем и растом, дају снагу и обасјава пут (ДО од речи ТАЕ
КWОН ДО) којим се треба упутити и истрајати на истом. Исто тако се може упоредити са
рудом злата, које представља вредност коју свако жели имати, али руде још увек са
примесама које треба упорним радом и трудом одстранити. Стрпљивошћу трагања за овом
рудом и њеним прочишћењем се долази до циља тј. чисте форме драгоценог метала
односно знања.

3.

Зелени појас - Зелена боја подсећа на биљку која клија и расте, окупана сунчевим зрацима
дајући јој снагу за даљи раст и напредак. Као крошње дрвећа што стреме ка Сунцу, тако и
знање онога ко носи зелени појас расте, али не само у висину (упијајући нова знања) већ и у
ширину (стечена знања се устоличују и повећава се сигурност у њихову примену). То даље
значи да се претходна знања модификују у нова решења, као што то чини и биљка
обрађујући светлост дајући при том плодове.

4.

Плави појас - Плава боја је симбол неба које је пространо и обавија дрво знања које је
нарасло и прерасло у нешто обимније. Управо то представља додатно знање о вештини које
наставља да употпуњује сваку празнину било у физичком или психичком смислу. Жеља да
се досегне хоризонт али и дубина океана знања и умења, и тиме омогућити и телу и уму
даљи развој.

5.

Црвени појас - Црвена боја представља врелину Сунца на заласку, с једне стране
симболизујући топлину без које живот није могућ а са друге залазак као привидни
завршетак који ће означити само нови почетак. Достигавши одређени ниво знања, црвена
боја је и боја упозорења како за самог носиоца појаса (да мора научити да контролише себе
и своја умења), тако и за било кога ко се усуди да истом стане на пут. Међутим, црвена боја
подсећа и на крв која преносом материја у организму, чини да исти функционише, живи и
развија се, као и наше знање и љубав према вештини која је сада неодвојиви део нас.

6.

Црни појас - Црна је синтеза свих боја универзума, те представља и крај и почетак свих
"ученичких" боја, а самим тим и свих оних знања и умења савладаних при поседовању
ученичких звања (појасева). Асоцира на таму изван домашаја сунчеве светлости али и
непропустљивост страха од те таме. Такође представља нови почетак и бесконачан процес
трагања за новим знањима, просветљењима и даљим развојем, упоређујући наше знање са
звездом која трепери у безграничном универзуму, доказујући сваког часа колико смо мали
и колико тога још морамо да научимо.

