
Artes marciais chinesas tradicionais com 
tecnologia do século XXI.

O curso de centros de estudo sobre o estilo de família Chen, 
como ensinou o Grão Mestre Chen Zhenglei. Ele é um 
membro da 19ª (décima nona) geração para ensinar este 
estilo. O currículo, que inclui seis conjuntos sem armas e dez
conjuntos com armas, leva a um grau de bacharel colegial, 
bem como um mestrado. Nós filmamos e classificamos todas
as classes para que médicos, pais e outros profissionais 
possam avaliar quantitativamente o impacto das mudanças 
na dieta, sono, transporte e medicamentos.
Existem quatro modos de classe:
A aula de 1 / quatro dias por semana começa com alguns 
minutos de meditação sentada e em pé no estilo WuJi, com 
ênfase especial na respiração. Em seguida, fazemos os 
exercícios seculares de aquecimento da família Chen, 
seguidos da forma abreviada conhecida como 18 
movimentos. Os alunos são cercados por projeções de vídeo 
do Grão-Mestre realizando cada conjunto.

O treinamento de armas começa no primeiro dia com 
bastões duplos (versões de madeira acima à esquerda) que 
também são conhecidas como maças. As versões de aço 
(acima à direita) são muito caras e pesado para iniciantes.
À medida que os alunos se tornam proficientes nas duas 
formas curtas, o treinamento começa no conjunto de 
assinaturas do estilo Chen. Conhecido mundialmente como 

Lao Jia ou Moldura antiga, essa longa forma desarmada é 
ensinada em conjunto com conjuntos de sabre único (abaixo 
à esquerda) e de espada única (abaixo à direita).

Depois de Lao Jia e as armas curtas, Xin Jia ou New Frame 
são ensinadas, assim como a equipe e a lança. Certificados 
de realização são concedidos separadamente em cada um 
dos oito conjuntos. Todos os oito são necessários para um 
diploma de bacharel.

 
O mestrado requer proficiência em Lao Jia # 2 (punho de 
canhão), Xiao Jia 108, Xin Jia # 2, sabre duplo, espada dupla, 
kwan dao (veja abaixo) e pessoal longo.



/ 2 / Um dia por semana a turma se veste com trajes 
tradicionais de algodão preto semiformal (veja acima) e com 
o consentimento os filmes são enviados para um especialista 
externo para ser avaliado.
/ 3 / Cerca de uma vez por mês ou sempre que um 
convidado de honra visita a turma, se veste com sedas 
formais, com cores e padrões escolhidos pela turma, e se 
apresenta como um time em série. É muito provável que 
também nos apresentaremos em eventos anuais do Dia 
Internacional do Tai Chi e em congressos e torneios de artes 
marciais.

/ 4 / Além de frequentes visitas de ensino de membros da 
Família Chen, pretendemos convidar instrutores convidados
de especialistas em estilo Chen, os outros seis outros estilos 
de tai chi e até outras artes marciais.

CUSTOS - normalmente compramos a granel para que os custos reais 
sejam inferiores aos mencionados abaixo.
Vestuário: temos a habitual variedade de camisetas, calças, camisas, 
moletons e bonés desnecessários.
As roupas de algodão preto usadas uma vez por semana geralmente 
duram bastante tempo. Custam cerca de 40 € e os sapatos são inferiores a
10 €. Sedas variam de € 50 a € 100 e os sapatos normalmente custam € 35 
por par.

Armas: são frequentemente uma escolha muito pessoal. Ao longo de 
uma carreira, esperamos que alguém compre dois bastões (€ 20); sabres 
duplos (90 €); espadas duplas (€ 90); um pessoal (€ 15- € 40); uma lança (€
90) e um kwan dao (€ 90). Normalmente, os preços incluem uma bainha, 
um estojo de transporte ou uma bolsa, além de franjas e bandeiras.

Aula: € 200,00 por mês para aulas ilimitadas. Nós preferimos que o aluno
participe de pelo menos 40 horas de aulas por mês. As propinas incluem 
quotas para uma associação de artes marciais e para a organização da 
Família Chen, vídeos de referência e honorários semanais de julgamento.
ISSO DEVE SER PAGO PELOS GOVERNOS E NÃO SER CUSTO 
(ZERO) PARA AS FAMÍLIAS.
 
Contate-nos em info@silverwolfwushu.com ou deixe um comentário no 
blog: http://silverwolfwushu.wordpress.com/
ou vá para www.silverwolfwushu.com e clique no link Blog no canto 
inferior esquerdo da página principal. POR FAVOR, certifique-se de 
deixar um endereço de e-mail válido para o qual possamos enviar uma 
resposta. Pergunte-nos sobre a Internet das Coisas, testes genéticos, seis 
ferramentas de tai chi e as nove rotinas de Qigong, bem como trabalhos 
de casa personalizados.


