Wing Chuns slag
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Jik Kuen
Jik Kuen (rakt knytnävsslag) tränas i början av Siu Nim Tau and Chum Kiu formen
efter att man har korsat händerna och markerat centrumlinjen.
Dess terminologi på kinesiska är Yat Jee Chung Kuen. Termen Yat Jee på in
Kantones är det kinesiska tecknet för sol och representerar formen på Wing Chuns
vertikala knytnäve. Kuen betyder antingen näve eller stil. Chung, tack vara dess ton,
tolkas ofta som mitten eller center. Den andra Kantonesiska tonen för Chung kan däremot
betyda att anfalla eller rusa in. Det här beskriver mer hur vi genererar Kraft i slaget än
vart knytnäven är placerad. I Wing Chuns raka knytnävsslag (Jik Kuen) kommer kraften
från fotarbetet i anfallet (som namnet redan antyder). För att maximera kraften i slaget bör
inte Jik Kuen sträckas ut för mycket(ju snabbare en kraft kan appliceras desto större blir
kraften). Detta utförs synkront med höften som trycker framåt. Däremot efter att du har
anfallit och befinner dig nära motståndaren kan du applicera Jik Kuen med mer utsträckt
arm för att öka sin räckvidd samt för att ta platsen som målet befinner sig på (t.ex.
motståndarens huvud).

Pulling punches
Kedjeslagen som utförs i slutet på Siu Nim Tao & Chum Kiu heter Che Hong Kuen
eller "pulling air fist". Att dra armen bakåt ger dig en starkar kontra kraft när du slår med
den andra handen (du vill använda lika mycket kraft bakåt som framåt). Så tekniken
innebär alltså inte enbart att dra motståndaren närmare dig (även om den kan användas
så). Det man lär sig i den sista delen av formen är att använda den kraft som uppstår när
man drar armen bakåt och samtidigt slår framåt med den andra handen, en typ av YinYang medberoende. Det används främst när det är så kort mellan dig och din
motståndare att det inte finns något utrymme för att sända ut slaget, då är istället den
dragande kraften som uppstår vårt sätt att generera mer kraft. Vid ett sånt här tillfälle kan
man sträcka ut armen längre än vad som görs vid steg in och Jik Kuen.
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För att sammanfatta, fokuset på namnet Yat Jee Chung Kuen är på ordet "Chung",
för att anfalla eller rusa in för att få momentum. Medan fokuset på Che Hong Kuen är på
ordet "Che", dra för att generera kraft med hjälp av den ena handen drar bakåt medan den
andra skjuter framåt.
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