
Уважаеми г-н Трахенберг, 

Пишеме ви това писмо като продължение на предишното, в резултат на срещатата проведена в 

Сковде и липсата на отговор от ваша страна в продължение на .........дни, което считаме също за 

неуважително. Ако бос не ни беше казал за довиждане„ ако искам да говоря с вас аз ще ви 

намеря”, може би нямаше да напишем и предходното писмо.                                                                                                                                                                

Ако след разговора с г-н. Бос сме се чувствали дискриминирани и обидени за това че сме 

извикани на 2000 км., в период на тежка икономическа криза за да ни кажат че сме малки, то сега 

се чувстваме излъгани с плакетите, които сте продали на членовете на BUTF за 2010г.                                                                                                  

Искаме да уточним, че ние очаквахме единствено от ITF, като демократична организация за 

каквато се представя, да спази собствения си устав, а именно art. 4.12 of ITF by Law! За голямо 

наше разочерование ние виждаме, че и при Вас демокрацията е хубава дума и красива обвивка, 

но на практика- трудно постижима, нежелана и опасна. Истината за нас оттук, е че International 

Taekwon-do Federation, като такава загина заедно с неиния основател през 2002г. Останала е 

абривиатурата ITF като стил, който практикуваме и развиваме и спомен!                                                          

Относно проповедта на тема „ Обединение на народите в целия свят „ , която ни бе изнесена в 

Сковде от (руснака-грък)............,Джедут и бос: Да! Това беше мечтата на ген.Чой Хонг Хи – мир и 

справедливост. В това се изразява и концепцията на бойното изкуство и неговата философия! За 

това, молим Ви, обединете се с Чанг Унг, с ГМ Чой Джънг Хва, със всички алтернативни 

организации, развиващи ITF таекуон-до стил по света, на които им е омръзнало от демагогия! И 

ние искаме обединение! Вие сте Грандмайстори, покажете ни как става!Реализирайте идеята! 

Така и бащата на таекуон-до ще почива в мир, а и на нас ще ни е по-лесно да обясняваме на 

учениците си кой е истинският ITF и коя е истинската вълна. Тогава ще Ви се поклоним и ще кажем 

„йес сър”! Независимо какво ще постанови Австрийският съд и какво ще пише на един лист 

хартия, International Taekwon-do Federation бе унищожена от три воюващи групи, съдещи се 

години за търговски марки и от Грандмастери, които не могат да си стиснат ръцете.                                                                                                                                                                          

Забавно беше, когато бос и Лобода ни обясниха като на малки деца че трябва да се сдобрим и 

обединим с БАТ, а по пътя към хотела Лобода уверено заяви че вашата група ще съди Чанг Унг до 

край!                                                                                                                                                                                   

Ние разбираме бос. Той говори не като майстор по таекуон-до, а като мениджър на голяма 

корпорация. Разбираме, че вече е ІХ дан. Разбираме и че след скорошната смърт на ГМ Трен, 

много неща навярно са се променили.  След  думите на бос: „ ако говорехме за 100 плакета, 

разговорът щеше да е различен” и „ вие сте малки и ITF няма интерес от вас” ние разбрахме, че за 

бос няма никаква стойност един инструктор, един клуб, едно дете, практикуващо таекуон-до или 

200 или 500 трениращи в България. За нас всичко това е важно, на тези хора ние сме посветили 

голяма част от живота си и това е единственият ни интерес. Ако за Вас нямат значение нашите 

интереси, то Вашата федерация не е организацията, в която ние искаме да членуваме! Ние 

разбираме симпатиите на бос към игнатов(БАТ). Дори съжаляваме, че Игнатов е видял в нас 

пречка. Видяхме, че неговото място наистина е при Вас и не сте сбъркали в избора. И той обича 

големите числа.Той има над 10000трениращи (предполагаме) и откакто е избран за председател, 

ефективността на неговия клуб-асоциация се е покачила с 5000. В България дори е познат като 

човекът-федерация. За нас е важно, че бяхме честни и не сме Ви излъгали с нито един факт, който 



сме Ви предоставили.                                                                                                                                                                              

Ние вярваме като християни, че когато по някаква причина се отклоним от правилния и 

предопределен за нас път, когато сме заблудени и обстоятелствата изискват от нас да не сме себе 

си, Господ ни дава знак и ни връща там, където сме се отклонили. Дава ни нов шанс. Ние отново 

намерихме своя дом в таекуон-до, за което благодарим и на Вас! Накрая искаме да уточним, че 

ние Българите може да сме малки като организация и  стандарт, но сме духовно големи и 

достойни за уважение хора! 

Пожелаваме ви сърдечно успехи в таекуон-до и в спорт акорд! 

 PS:  Взимали сме от Вас данове и гледахме европейското. Надяваме се да не се разсърдите, 

а да приемете като конструктивно пожелание от нас да прегледате синусовата вълна на мастер 

Ким Унг Чол,напр., вашата и тази в учебниците по физика. Едната е различна от другите две. Също 

и значките за дан на ГМ Чой Джънг Хва-може би са канадски и затова не са криви. 

 С уважение, М. Трифонов,ген. секр. на BUTF, с единодушно одобрение на УС. 

 Лобода,сейчас панимаеш???? 


