
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Δύο διαφορετικές μορφές τέχνης με διαφορετικό σκοπό και περιεχόμενο. Ο λόγος
για το χορό και την πολεμική τέχνη. Το ερώτημα που εύλογα γεννάται, είναι πώς
θα μπορούσαν αυτά τα δύο να συνυπάρξουν αρμονικά. Βασικά, για να
ρωτήσουμε αρχικά: μπορούν;

Η απάντηση είναι: εννοείται πως ναι! Και τα δύο μπορούν να πάρουν και να
δώσουν στοιχεία το ένα στο άλλο , να ωφεληθούν από την τεχνική και τη
φιλοσοφία τους και να αλληλεπιδράσουν , ευεργετώντας τον άνθρωπο.

Ένα εξαίσιο δείγμα αυτής της μίξης και των δύο, είναι η πολεμική τέχνη
Capoeira, η οποία συνδυάζει με εξαιρετικό τρόπο τόσο την πολεμική τέχνη
όσο και τις χορευτικές κινήσεις. Η πολεμική αυτή τέχνη απαιτεί ιδιαίτερη
ευλυγισία και καλλιεργήθηκε στη Βραζιλία την περίοδο της αποικιοκρατίας. Η
χορευτική κίνηση προστέθηκε στην πολεμική τέχνη επειδή οι ιδρυτές της δεν
ήθελαν η επίσημη αρχή της χώρας να βλέπει την εξάσκηση των πολιτών σε
μία αμιγώς πολεμική τέχνη. Αποτελεί μία σπουδαία τέχνη που απαιτεί
αφοσίωση, αγάπη και συνεχή προσπάθεια. Το αποτέλεσμα είναι μαγικό , ένα
εξαίσιο δείγμα των ανθρώπινων δυνατοτήτων που δε σταματά να εκπλήσσει,
η Capoeira είναι ένα μαγικό θέαμα και μία εξαιρετική άσκηση για το σώμα που
βελτιώνει την ευλυγισία και την καρδιαγγειακή λειτουργία.

Εξακολουθεί κάποιος να πιστεύει ότι ο χορός και η πολεμική τέχνη δεν
μπορούν να εναρμονιστούν; Μάλλον δε γνωρίζουν ότι ο θρυλικός Bruce Lee
πριν λάμψει στη μεγάλη οθόνη ως αστέρας των πολεμικών τεχνών, υπήρξε
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πρωταθλητής στο Cha Cha ,ένα είδος Κουβανέζικου χορού , και μάλιστα είχε
διακριθεί ουκ ολίγες φορές!

Αν κάποιος εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο χορός και η πολεμική τέχνη δεν
μπορούν να συνδυαστούν και να μας δώσουν ένα σπουδαίο αποτέλεσμα,
μάλλον πρέπει να επανεξετάσουν τις απόψεις τους!
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