
AUTISMI SPEKTRIGA JA SAMATA VÄLTIMISEKS

21. sajandi tehnoloogiaga traditsiooniline hiina võitluskunst 

Õppetöö keskendub Cheni perekonna stiilile Tai Chi 
Chuanile, mida õpetas Meistrimeister Chen Zhenglei. Ta on 
selle stiili õpetanud 19. (üheksateistkümnenda) põlvkonna 
liige. Õppekava, mis sisaldab kuut komplekti ilma relvade ja
kümne komplekti relvadega, toob kaasa kolleegiumi 
bakalaureusekraadi ja magistrikraadi. Me filmitame ja klassi 
kõik klassid nii, et arstid, vanemad ja teised spetsialistid 
saaksid kvantitatiivselt hinnata muutuste mõju toidule, 
unerežiimile, transpordile ja ravimitele.

Seal on neli klassi režiimi:
/1/ neli päeva nädalas klassis algab mõni minut WuJi stiilis 
istumist ja alalise meditatsiooni, kusjuures erilist tähelepanu 
pööratakse hingamisele. Seejärel teevad sajanditepikkused 
Cheni pereliikmete soojendus harjutused, millele järgneb 
lühike vorm, mida nimetatakse 18 liikumiseks. Õpilasi 
ümbritsevad videomängud, mida iga Meistrimeister 
mängib.

Relvade väljaõpe algab esimesest päevast topeltpallidega 
(vasakpoolsed puidust versioonid), mida nimetatakse ka 
matsiks. Terasversioonid (paremal paremal) on liiga kallid ja
algajatele raske. 

Kuna õpilased omandavad kahte lühikest vormi, algab 
koolituse allkirjastamise komplekt Cheni stiilis. Tuntud kogu
maailmas nagu Lao Jia või Vana Raam, õpetatakse seda 
pikka relvastamata vormi koos ühe saberiga (all vasakul) ja 
üksikute mõõga (all paremal) komplektidena.

Pärast Lao Jia ja lühikesi relvi Xin Jia või Uus Raam 
õpetatakse nagu staap ja oda. Tunnistused on eraldi 
sõlmitud kõigis kaheksast komplektist. Kõik kaheksa on 
vajalikud bakalaureusekraadi omandamiseks.
Magistrikraad nõuab oskusteavet Lao Jia # 2 (kahurikübar), 
Xiao Jia 108, Xin Jia # 2, topelt-saber, topelt mõõk, kwan dao 
(vt allpool) ja pikk staap.

/2/ Ühel päeval nädalas klassi kleidid traditsioonilises 
poolformaalses mustas puuvillases varustuses (vt eespool)  



ja nõusolekuta filmid saadetakse väliseksperdiks, et neid 
liigitada.
/3/ Umbes üks kord kuus või iga kord, kui auväärne külaline
külastab klassi, kleebib seda formaalset siidist koos klassi 
valitud värvide ja mustritega ning täidab sarjaga 
meeskonda. On tõenäoline, et me teeme ka rahvusvahelisel 
Tai Chi päeva üritustel ja võitluskunstide kongressidel ja 
turniiridel.

/4/ Peale Cheni pereliikmete sageli külastatavate õpikodade 
külastamist kavatseme kutsuda külalisõpetajaid, kes on 
kaasatud Cheni stiilis ekspertidelt, veel kuus teist tai chi 
stiilis ja isegi teistest võitluskunstidest. 

KULUD - me ostavad tavaliselt hulgi, nii et tegelikud kulud 
peaksid olema väiksemad kui allpool nimetatud. 

Riietus: meil on tavapärane tarbetute t-särkide, pükste, 
särkide, mütside ja mütside valik.
Mustad puuvillased komplektid, mida kasutatakse kord 
nädalas, püsisid tavaliselt mõnda aega. Need maksavad 
umbes 40 dollarit ja kingad on vähem kui 10 dollarit. Siid on 
vahemikus 50 kuni 100 dollarini ja kingad maksavad 
tavaliselt 35 eurot paari kohta.

Relvad: sageli väga isiklik valik. Karjääri jooksul eeldame, et
keegi ostab kaks batoni ($20); topelt sabers ($90); topelt 
mõõgad (90 dollarit); staap ($15-$40); oda ($90)  ja  kwan dao
($90). Tavaliselt sisaldavad hinnad kellakott, kandekott või 
kott, tutid ja lipud.

Õppemaks: 200,00 $ kuus piiramatute klasside jaoks. 
Soovime tungivalt, et õpilane osaleks vähemalt 40-60 tundi 
tundides kuus. Õppemaks sisaldab võitluskunstide ühingu 
ja Cheni pereliikme tasusid, võrdlusvideoid ja iganädalasi 
kohtuotsuseid.

ARENENUD JA KAASTUNDLIKUS RIIGIS PEAKS SEE 
OLEMA PERELIIKMETELE TASUTA (NULL).
 
Võtke meiega ühendust aadressil info@silverwolfwushu.com
või jätke kommentaar blogile:  
http://silverwolfwushu.wordpress.com või minge 
veebisaidile www.silverwolfwushu.com ja klõpsake lehe 
alumises vasakus kohas Blogi linki. PALUN kindlasti jätke 
kehtiv e-posti aadress, kust saame vastuse saata. Küsige 
meilt asjade Interneti, kuue tai-chi tööriista ja üheksa 
Qigongi rutiini ning personaliseeritud kodutöö.

http://silverwolfwushu.wordpress.com/

