
AUTIZMO SPEKTRUI IR PANAŠUS NEKILNOJAMASIS 
TURTAS

Tradiciniai Kinijos kovos menai su XXI amžiaus 
technologijomis 

Studijų kursai orientuojasi į Cheno šeimos stilių Tai Chi 
Chuaną, kurį mokė didysis meistras Chen Zhenglei. Jis yra 
19-ojo (devyniolikto) kartos narys, mokantis šio stiliaus. 
Mokymo programa, kuri apima šešis rinkinius be ginklų ir 
dešimt rinkinių su ginklais, suteikia kolegialų bakalauro 
laipsnį ir magistro laipsnį. Mes filmuojame ir vertiname 
visas klases, kad gydytojai, tėvai ir kiti specialistai galėtų 
kiekybiškai įvertinti pokyčių poveikį mitybai, miegui, 
transportui ir vaistams.
Yra keturi klasių režimai:
/1/ keturios dienos per savaitę klasė prasideda keletą 
minučių WuJi stiliumi, sėdint ir stovint meditaciją, ypatingą 
dėmesį skiriant kvėpavimui. Tada mes atliekame šimtametes
"Chen" šeimos stiliaus įšilimo pratimus, o po to - trumpąją 
formą, vadinamą 18 judesių rinkiniu. Studentus supa didelio
meistro, atliekančio kiekvieną rinkinį, vaizdo projekcijos.

Ginklų mokymas prasideda pirmą dieną su dvigubomis 
lazdomis (medinėmis versijomis virš kairės), kurios taip pat 
žinomos kaip "mace". Plieno versijos (virš dešinės pusės) yra
per brangu ir pernelyg sunkus pradedantiesiems. 

Kai mokiniai tampa įgudę dviejų trumpų formų 
mokymuose, prasideda Chen stiliaus parašų rinkinys. 
Žinomas visame pasaulyje, kaip Lao Jia ar Senas Rėmas, ši 
ilga neapmušta forma mokoma kartu su viengungliu 
(žemiau kairiuoju) ir vieno kardo (žemiau dešinėje) 
rinkiniais. 

Po Lao Jia ir trumpų ginklų Xin Jia arba Naujas Rėmas
 dėstoma kaip kareiviai ir ietis. Pažymėjimai apie įvykius yra
atskirai suteikiami kiekviename iš aštuonių rinkinių. Visi 
aštuoni reikalingi bakalauro laipsniui.
Magistro laipsnį reikia įgyti Lao Jia Nr. 2 (kulkų kumštis), 
Xiao Jia 108, Xin Jia # 2, dvigubo saber, dvigubo kardo, kwan
dao (žr. Žemiau) ir ilgo poliaus.

/2/ Vieną dieną per savaitę klasikinės suknelės tradicinėse 



pusiau formalios juodos medvilnės aprangos (žr. Aukščiau) 
ir sutikus, filmai siunčiami išoriniam ekspertui, kuris turi 
būti vertinamas.
/3/ Maždaug kartą per mėnesį arba kiekvieną kartą, kai 
pasimatęs svečias lanko klasę, suknelės bus išformuotos 
šilko, spalvų ir modelių, kuriuos pasirinko klasė, ir atlieka 
serialo komandą. Labai tikėtina, kad mes taip pat atliksime 
kasmetinius tarptautinius "Tai Chi Day" renginius, kovos 
menų kongresus ir turnyrus..

/4/ Be dažnų mokymų vizitų iš Cheno šeimos narių mes 
ketiname pakviesti svečių instruktorius, paimtus iš ekspertų 
Chen stiliaus, šešių kitų kitų stilių tai chi ir netgi kitų kovos 
menų.

IŠLAIDOS - mes dažniausiai nupirkame didžiulę kainą, 
todėl faktinės išlaidos turėtų būti mažesnės už nurodytas 

toliau.
Drabužiai: turime įprastą nereikalingų marškinėlių, kelnių, 
marškinių, kelnaitės ir skrybėlių asortimentą.
Juodos medvilnės komplektus, naudojamus kartą per 
savaitę, paprastai trunka ilgą laiką. Jie kainuoja apie 40 €, o 
batai yra mažesni nei 10 €. Šilkiniai siūlai kainuoja nuo 50 € 
iki 100 €, o batai paprastai kainuoja 35 € už porą.
Ginklai: dažnai yra labai asmeniškas pasirinkimas. Per 
karjerą mes tikimės, kad kas nors nusipirks du batonus (20 
€); dvigubas sabers (90 €); dvigubi kardai (90 €); pakabos (15 
- 40 €); ietis (90 €) ir kwan dao (90 €). Paprastai į kainą įeina 
nėriniai, krepšys ar krepšys, kojinės ir vėliavos.
Mokymas: 200 € per mėnesį už neribotą klasę. Mes labai 
norėtume, kad studentas per mėnesį lankytų bent 40-60 
valandų pamokų. Mokymas apima mokesčius už kovos 
menų asociaciją ir Cheno šeimos organizaciją, nuoroda į 
vaizdo įrašus ir savaitines teismo mokesčius.

KELIAMOJE IR SUPAPRASTINOJE ŠALYJE ŠIUOSIOS 
NUOSTATOS BŪTINA NURODYTI NEMOKAMAI 
(NEMOKAMA) ŠEIMOMS. 
Susisiekite su mumis adresu info@silverwolfwushu.com 
arba palikite komentarą dienoraštyje: 
http://silverwolfwushu.wordpress.com/
arba eikite į www.silverwolfwushu.com ir pagrindiniame 
puslapyje apačioje kairėje spustelėkite nuorodą 
"Dienoraštis". PERSKAITYKITE, kad paliktumėte galiojantį 
el. Pašto adresą, kuriuo galėtume išsiųsti atsakymą. 
Paklauskite apie daiktų internetą, šešis tai chi įrankius ir 
devynias "Qigong" programas, taip pat asmeninius namų 
darbus.


