LIIKESARJOJEN TEORIAT
Arctic Taekwon-Do ry

Chon-Ji
9. Gup, 19 liikettä
Liikesarja nimi tarkoittaa kirjaimellisesti ”Taivas ja Maa”. Se on idässä
tulkittu maailman luomiseksi tai ihmiskunnan historian alkamiseksi. Täten se
on ensimmäinen liikesarja, jonka harjoittelijat suorittavat. Liikesarja koostuu
kahdesta samankaltaisesta osasta, joista ensimmäinen kuvastaa Taivasta ja
toinen Maata.

Dan-Gun
8. Gup, 21 liikettä
On nimetty pyhän Dan-Gun:in mukaan, joka legendan mukaan perusti
Korean vuonna 2333 eKr. Nimi tarkoittaa santelipuukuningasta.

Do-San
7. Gup, 24 liikettä
Oli salanimi isänmaalliselle Ahn Chang-Ho:lle (1876-1938). 24 liikettä
edustavat hänen koko elämäänsä, jonka hän käytti koulutuksen ja
itsenäisyysliikkeiden edistämiseen Koreassa

Won-Hyo
6. Gup, 28 liikettä
Oli tunnustettu munkki, joka toi Budhalaisuuden Silla-dynastiaan
vuonna 686 jKr.

Arctic Taekwon-Do ry

arctictkd.fi

LIIKESARJOJEN TEORIAT
Arctic Taekwon-Do ry

Yul-Gok
5. Gup, 38 liikettä
On suuren filosofin ja oppineen Yi I:n (1536-1584) salanimi.
Hänen lempinimensä oli ”Korean Kungfutse”. Liikesarjan 38 liikettä viittaavat
hänen syntymäpaikkaansa, joka sijaitsi 38. leveysasteella (nykyinen
Koreoiden raja, sotilasaluetta). Diagrammi tarkoittaa ”oppinutta, koulutettua”.

Joon-Gun
4. Gup, 32 liikettä
On nimetty isänmaallisen Ahn Joong-Gun:in mukaan. Hän salamurhasi
Hiro-Bumi Iton, ensimmäisen japanilaisen kenraalikuvernöörin Koreassa. Ito
näytteli merkittävää osaa Japanin ja Korean yhteenliittämisessä. 32 liikettä
kuvastavat herra Ahn:in ikää,kun hänet teloitettiin Lui-Shung:in vankilassa
vuonna 1910.

Toi-Gye
3. Gup, 37 liikettä
On merkittävän oppineen Yi Hwang:in (1500-luvulla) nimimerkki.
Hän oli uuskungfutselaisuuden asiantuntija. 37 liikettä viittaavat hänen
syntymäpaikkaansa 37. leveysasteella ja diagrammi tarkoittaa ”oppinutta,
koulutettua”.
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Hwa-Rang
2. Gup, 29 liikettä
On nimetty Hwa-Rang nimisen nuorisoryhmän mukaan, joka perustettiin
Silla-dynastiassa 600-luvun alussa. 29 liikettä kuvaa 29.
jalkaväkidivisioonaa, jossa Taekwon-Do kehittyi kypsyyteensä 1950-luvun
alussa. Nimi Hwa-Rang tarkoittaa ”miehisyyden kukoistuksen tie”
tai ”miehuuden kukka”.

Choong-Moo
1. Gup, 30 liikettä
On nimi, joka annettiin Lee-dynastian amiraali Yi Soon-Sin:lle.
Hänen kerrotaan keksineen vuonna 1592 ensimmäisen panssaroidun
taistelualuksen nimeltään Kobukson. Alusta väitetään nykyisen
sukellusveneen edelläkävijäksi. Tämän liikesarjan päättyminen vasemman
käden hyökkäykseen kuvastaa hänen valitettavaa kuolemaansa, jota ennen
hänellä ei ollut tilaisuutta osoittaa uskollisuuttaan kuninkaalle.

Kwan-Gae
1. Dan, 39 liikettä
On nimetty maineikkaan Kwang-Gae-Toh-Wang:in (Kogyryo-dynastian 19.
kuningas) mukaan, joka soti takaisin kaikki hävityt alueet mukaan luettuna
suuri osa Manchuriaa. Diagrammi kuvastaa alueiden laajuutta ja
menetettyjen alueiden takaisin saamista. 39 liikkeellä viitataan vuoden 391
jKr. kahteen ensimmäiseen numeroon. Kyseisenä vuonna hän nousi
valtaan.
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Po-Eun
1. Dan, 36 liikettä
On salanimi uskolliselle ja luotettavalle alamaiselle Chong Mong-Chu:lle
(1400-luvulla). Hän oli kuuluisa runoilija ja hänen runonsa ”En palvelisi toista
isäntää, vaikka minut ristiinnaulittaisiin sata kertaa” on tunnettu kaikkialla
Koreassa. Hän oli myös edelläkävijä lääketieteen alalla. Liikesarjan
diagrammi kuvastaa hänen pettämätöntä uskollisuuttaan kuninkaalle ja
maallensa Koryo-dynastian loppuun asti.

Ge-Baek
1. Dan, 44 liikettä
On nimetty Baek Je-dynastian (660 jKr.) kenraali Ge-Baek:lle.
Diagrammi kuvastaa hänen ankaruuttaan ja ehdotonta sotilaskuriaan.

Eui-Am
2. Dan, 45 liikettä
On salanimi Son Byong Hi:lle, Korean itsenäisyysliikkeen (perustettu
1.3.1919) johtajalle. Liikesarjan 45 liikettä viittaavat hänen ikäänsä, kun hän
vaihtoi nimensä Dong Hak:ista (Idän kulttuuri) Chondo Kyo:ksi (Taivaallisen
tien uskonto). Diagrammi edustaa hänen lannistumatonta henkeään, kun
hän omistautui työllään kokonaan kansansa menestymiselle.

Choong-Jang
2. Dan, 52 liikettä
On salanimi, jonka sai Lee-dynastian kenraali Kim Duk Ryang (1400luvulla). Liikesarjan päättyminen vasemman käden hyökkäykseen kuvastaa
hänen kohtalokasta kuolemaansa vankilassa jo 27-vuotiaana.
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Juche
2. Dan, 45 liikettä
On filosofinen näkemys, jonka mukaan ihminen on kaikkivaltias ja päättää
kaikesta. Ihminen on siis näkemyksen mukaan maailman ja oman
kohtalonsa herra. Kerrotaan, että ajatus liittyy Baekdu -vuoreen, joka
kuvastaa korealaisten itsetuntoa. Diagrammi edustaa Baekdu -vuorta.

Sam-Il
3. Dan, 33 liikettä
Merkitsee Korean itsenäisyysliikkeen historiallista päivää (1.3.1919).
Liikesarjan 33 liikettä on omistettu 33 isänmaalliselle, jotka
kehittivät/perustivat itsenäisyysliikkeen.

Yoo-Sin
3. Dan, 68 liikettä
On nimetty Silla-dynastian kenraalipäällikkö Kim Yoo Sin:in mukaan. 68
liikettä viittaavat vuoden 668 jKr. kahteen viimeiseen numeroon. Kyseisenä
vuonna Korea yhdistyi. Valmiusasento tarkoittaa miekan vetoa mieluummin
oikealta kuin vasemmalta puolelta kuvastaen Yoo Sin:in erehdystä, kun hän
kuninkaan käskystä taisteli vieraiden sotajoukkojen puolella omaa maatansa
vastaan.

Choi-Yong
3. Dan, 46 liikettä
On nimetty kenraali Choi Yong:in mukaan. Hän oli Koryo-dynastian
pääministeri ja sotajoukkojen ylipäällikkö 1300-luvulla. Choi Yong:ia
arvostettiin suuresti luotettavuutensa, isänmaallisuutensa ja
vaatimattomuutensa ansiosta. Hänet teloitettiin kenraali Yi Sung Gae:n
johtamien alaistensa toimesta. Yi Sung Gae:sta tulimyöhemmin Leedynastian kuningas.
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Yon-Gae
4. Dan, 49 liikettä
On nimetty kuuluisan Kogyryo-dynastian kenraali Yon Gae Somon mukaan.
Liikesarjan 49 liikettä viittaavat vuoden 649 jkr. kahteen viimeiseen
numeroon. Samaisena vuonna Tang-dynastian sotajoukkojen (melkein 300
000 miestä) tuhoamisen jälkeen Ansi Sung:issa kenraali ajoi Tang-dynastian
maanpakoon.

Ul-Ji
4. Dan, 42 liikettä
On nimetty kenraali Ul-Ji Moon Dok:in mukaan, joka menestyksekkäästi
puolusti Koreaa vuonna 612 jKr. Tang-dynastian miltei miljoonan sotilaan
maahanhyökkäykseltä. Näitä joukkoja johti Yang Je. Ul-Ji käytti ”hyökkää ja
peräänny”-sissitaktiikkaa kyeten hävittämään suuren osan joukoista.
Diagrammi edustaa hänen nimeään. 42 liikettä kuvastavat Choi Hong Hi:n
ikää, jolloin hän viimeisteli liikesarjan.

Moon-Moo
4. Dan, 61 liikettä
On kunnianosoitus Silla-dynastian 30. kuninkaalle. Hänen ruumiinsa
haudattiin lähelle Dae Wang Am:ia (Suuren kuninkaan kallio). Hänen
toivomuksensa mukaisesti hänen ruumiinsa laskettiin mereen -”Siellä sieluni
suojelee ikuisesti maatani japanilaisilta”. Kerrotaan, että Sok Gul Am (Kivi
luola) on rakennettu hänen hautansa ”vartijaksi”. Sok Gul Am on hyvä
esimerkki Silla-dynastian kulttuurista ja tavoista. 61 liikkeellä viitataan
vuoden 661 jKr. kahteen viimeiseen numeroon. Kyseisenä vuonna MoonMoo astui valtaan.
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So-San
5. Dan, 72 liikettä
On salanimi munkki Choi Hyong Ung:lle (1520-1604) Lee-dynastiasta. 72
liikettä viittaavat hänen ikäänsä, kun hän kokosi sotilasmunkkien joukot
oppilaansa Sa Myung Dang:in avustuksella. Sotilasmunkit auttoivat
torjumaan japanilaisia merirosvoja, jotka ryöstelivät suurimman osan Korean
niemimaasta vuonna 1592.

Se-Jong
5. Dan, 24 liikettä
On nimetty mahtavimman Korean kuninkaan mukaan, joka kehitti
Korealaiset aakkoset vuonna 1443. Se-Jong oli myös tunnustettu
säätieteilijä. Liikesarjan diagrammi edustaa kuningasta, kun taas 24 liikettä
viittaavat 24 korealaiseen ”kirjaimeen”.

Tong-Il
6. Dan, 24 liikettä
Merkitsee vallankumouksellista Koreoiden yhdistymistä. Koreat ovat olleet
jakautuneena vuodesta 1945. Diagrammi kuvastaa tasa-arvoista
ihmiskuntaa.

Päivitetty 8.4.2016
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