
FÖR AUTISM SPEKTRUM OCH LIKNANDE 
FUNKTIONER

en traditionell kinesisk kampsport med teknik från 2000-
talet

Studiet går ut på Chen Familjestil  Tai Chi Chuan som 
undervisas av stormästaren Chen Zhenglei. Han är medlem  
i den 19: e (nittonde) generationen för att undervisa denna 
stil. Läroplanen, som innehåller sex uppsättningar utan 
vapen och tio uppsättningar med vapen, leder till en 
kollegial kandidatexamen samt en magisterexamen. Vi 
filmar och betygsätter alla klasser så att läkare, föräldrar och 
andra yrkesverksamma kan kvantitativt bedöma effekterna 
av förändringar på kost, sömn, transport och mediciner.

Det finns fyra klasslägen:
/ 1 / fyra dagar per vecka klassen börjar med några minuter 
av WuJi stil sittande och stående meditation med särskild 
betoning på andning. Vi gör sedan de hundraåriga Chen 
Familjestil - uppvärmningsövningarna följt av den korta 
form som kallas 18-rörelsen. Studenterna omges av 
videoprojektioner från stormästaren som utför varje 
uppsättning.

Vapenutbildning börjar den första dagen med dubbla 
batonger (träversioner ovanför vänster) som också kallas

spira. Stålversionerna (ovanför höger) är för dyra och
för tung för nybörjare. När eleverna blir skickliga i de två 
korta formerna börjar träning i signaturen Chen stil. Känd 
världen över som Lao Jia eller Gammal Ram, lärs denna 
långa obeväpnade form i samband med singel sabel 
(nedanför vänster) och singel svärd (under höger).

Efter Lao Jia och de korta vapnen Xin Jia eller Ny Ram lärs 
som stav och spjut. Certifikat för prestation ges separat i var 
och en av de åtta uppsättningarna. Alla åtta krävs för 
kandidatexamen. Magisterexamen kräver kunskaper i Lao 
Jia # 2 (kanonfist), Xiao Jia 108, Xin Jia # 2, dubbel sabel, 
dubbel svärd, kwan dao (se nedan) och långpol.

/2/ En dag i veckan klär sig klassen i traditionella 
halvformella svarta bomullsdrag (se ovan) och med 



samtycke skickas filmerna till en extern expert som ska 
graderas.
/3/ Om en gång i månaden eller när en hedrad gästbesök 
kommer klä sig i formella silke, med färger och mönster som
valts av klassen och utföra som ett lag i serie. Det är mycket 
troligt att vi också kommer att utföra på årliga International 
Tai Chi Day-evenemang och på kampsports kongresser och 
turneringar.

/4/ Förutom frekventa lärobesök från medlemmarna i Chen-
familjen avser vi att bjuda in gästinstruktörer som ritats av 
experter i Chen-stil, de sex andra andra tai-chi-stilerna, och 
även andra kampsportar.

KOSTNADER - vi brukar köpa i bulk så faktiska kostnader 
ska vara mindre än de som nämns nedan.

Kläder: Vi har det vanliga sortimentet av onödiga t-shirts, 
byxor, skjortor, hoodies och hattar.
De svarta bomullstyckena används en gång i veckan i 
allmänhet ett tag. De kostar ungefär 360 kr och skor är 
mindre än 90 kr. Siden varierar från 450 kr till 900 kr och 
skor kostar vanligen 315 kr per par.
Våpen: är ofta ett mycket personligt val. Över en karriär 
skulle vi förvänta oss att någon skulle köpa två batonger 
(180 kr); dubbla sabel (810 kr); dubbla svärd (820 kr); en stav 
(135 – 360 kr); ett spjut (360 kr) och en kwan dao (380 kr). 
Vanligtvis inkluderar priserna en skabb, en väska eller 
väska, samt tofsar och flaggor.
Undervisning: 1800 kr per månad för obegränsade klasser. 
Vi rekommenderar starkt att studenten deltar minst 40 - 60 
timmars klasser per månad. Undervisning omfattar avgifter 
för kampsportsförening och för familjen Chen-familjen, 
referensvideo och veckoviktning.

I ETT AVANCERAT OCH MEDKÄNNANDE LAND 
BORDE DETTA VARA UTAN KOSTNAD (GRATIS) TILL 
FAMILJER
 
Kontakta oss på info@silverwolfwushu.com eller lämna en 
kommentar på bloggen: 
http://silverwolfwushu.wordpress.com/
eller gå till www.silverwolfwushu.com och klicka på länken 
Blogg längst ned till vänster på huvudsidan. Var vänlig och 
se till att du lämnar en giltig e-postadress där vi kan skicka 
ett svar. Fråga oss om saker och ting, sex tai chi-verktyg och 
de nio Qigong-rutinerna samt personlig hemläxa.


