
FYRIR EINHVERFU LITRÓF OG SVIPUÐ FÖTLUN

Hefðbundin kínversk bardagalistir með tækni 21. 
aldarinnar

Námskeiðið miðar að Chen fjölskyldu stíl Tai Chi Chuan 
eins og kennt er af stórmeistari Chen Zhenglei. Hann er 
meðlimur í 19. nítjándu kynslóð til að kenna þennan stíl. 
Námsskráin, sem felur í sér sex sett án vopna og tíu sett með 
vopnum, leiðir til framhaldsnáms gráðu og meistaragráðu. 
Við myndum og flokkar alla flokka þannig að læknar, 
foreldrar og aðrir sérfræðingar geti metið mat á áhrifum 
breytinga á mataræði, svefn, flutningum og lyfjum.

Það eru fjórar tegundir:
/1/ fjórum dögum á viku hefst bekknum með nokkrum 
mínútum af WuJi stíl sem situr og stendur með hugleiðslu 
með sérstakri áherslu á öndun. Við gerum þá öldruðu Chen 
fjölskyldustíl hita upp æfinga eftir stuttu formi þekktur sem 
18 hreyfingu setja. Nemendur eru umkringd vídeó spár 
Grandmaster framkvæma hvert sett.

Vopnaþjálfun hefst fyrsta daginn með tvöföldum batons 
(tréútgáfur fyrir ofan vinstri) sem einnig eru þekktar sem 
maces. Stálútgáfan (ofar til hægri) er of dýr og
þungur fyrir byrjendur.

Eins og nemendur verða vandvirkur í tveimur stuttum 
myndum byrjar þjálfun í undirskriftinni Chen stíl. Þekktur 
um allan heim eins og Lao Jia eða Gömul Rammi
Old Frame, er þetta langvarandi ómerkt form kennt í 
tengslum við einn saber (fyrir neðan vinstri) og einn sverð 
(fyrir neðan hægri) setur.

Eftir Lao Jia og stutt vopnin Xin Jia eða nýja ramma er kennt 
eins og stafur og spjóti. Vottorð um frammistöðu eru 
sérstaklega gefnar í hverju átta settum. Öll átta eru 
nauðsynleg fyrir meistarapróf. Master gráðu krefst hæfni í 
Lao Jia # 2 (fallbyssu  hnefa), Xiao Jia 108, Xin Jia # 2, 
tvöfaldur saber, tvöfaldur sverð, kwan dao (sjá hér að neðan)
og lengi stöng.

/2/ Einu sinni í viku klæðist klúbburinn í hefðbundnum 



hálfformlegum svörtum bómullarfatnaði (sjá hér að framan) 
og með samþykki eru kvikmyndirnar sendar 
utanaðkomandi sérfræðingur til að vera flokkaður.
/3/ Um það bil einu sinni í mánuði eða hvenær heiður gestur 
heimsóknir klæða sig klæðin í formlegum silki, með litum og
mynstrum sem valin eru af bekknum og starfa sem hópur í 
röð. Það er mjög líklegt að við munum einnig framkvæma á 
árlegum alþjóðlegum Tai Chi Day viðburðir og í 
bardagalistir þing og mót.

/4/ Að auki tíðar kennslu heimsóknir frá meðlimum Chen 
fjölskyldunnar ætlum við að bjóða gestum kennara dregin af
sérfræðingum í Chen stíl, sex öðrum öðrum tai chi stílum og 
jafnvel öðrum bardagalistum.

Kostnaður  - við kaupum venjulega í lausu magni þannig að 
raunverulegir kostnaður ætti að vera minni en þau sem 

nefnd eru hér að neðan. 

Fatnaður: Við höfum venjulega úrval af óþarfa bolir, buxur, 
skyrtur, hoodies og húfur. Svarta bómullabúnaðurinn sem er
notaður einu sinni í viku heldur yfirleitt nokkurn tíma. Þeir 
kosta um 5000 kr og skór eru minna en 1250 kr. Silki svið allt
frá 6250 kr til 12500 kr og skór kosta venjulega 4300 kr a par. 
Vopn: eru oft mjög persónulegt val. Á ferli myndi við búast 
við einhverjum að kaupa tvær batons (2500 kr); tvöfaldur 
sabers (12500 kr); tvöfaldur sverð (12500 kr); stafur (2000 
5000 kr); Spjót (10000 kr) og Kwan Dao (10000 kr). Venjulega 
eru verðhæðirnar með skurður, poki eða poki og skúfur og 
fánar. 
Kennslu: 5000 kr á mánuði fyrir ótakmarkaða námskeið. Við
viljum eindregið vilja að nemandinn mætist að minnsta kosti
40 – 60 klukkustundum námskeiða á mánuði. Námskeið 
felur í sér gjöld fyrir bardagalistafélag og fyrir Chen 
fjölskyldufyrirtækið, tilvísunarmyndbönd og vikulega 
dómgreiðslur. 

Í HÁÞRÓAÐRI OG SAMKYNHNEIGÐRI LANDI
 ÞETTA ÆTTI AÐ VERA Á NEITUN KOSTNAÐUR 
(ÓKEYPIS) TIL FJÖLSKYLDNA 
 
Hafðu samband við info@silverwolfwushu.com eða skrifaðu 
athugasemd á bloggið: http://silverwolfwushu.wordpress.com eða 
fara á www.silverwolfwushu.com og smelltu á Blog 
tengilinn neðst til vinstri á síðunni. Vinsamlegast vertu viss 
um að fara í gilt netfang þar sem við getum sent svar. Spyrðu
okkur um hlutina, sex tai chi verkfæri og níu Qigong 
venjurnar og persónulegar heimavinnu.

http://silverwolfwushu.wordpress.com/

