
AUTISM-SPECTRUMIN JA SÄILYTTÄVÄT AVAAMISEKSI 

Perinteiset kiinalainen taistelulajit ja 21. vuosisadan 
teknologia.
Opintojakso keskittyy Chen-perhetyylin Tai Chi Chuanin 
opettamaan suurmestari Chen Zhenglei. Hän on 1800-luvun 
(yhdeksännentoista) jäsen, joka opettaa tätä tyyliä. 
Opetussuunnitelma, johon kuuluu kuusi joukkoa ilman 
aseita ja kymmenen aseella varustettua sarjaa, johtaa 
kollegiaaliseen kandidaatin tutkintoon sekä maisterin 
tutkintoon. Elokutamme ja luokittelemme kaikki luokat niin,
että lääkärit, vanhemmat ja muut ammattilaiset voivat 
arvioida määrällisesti muutosten vaikutusta ruokavalioon, 
nukkumiseen, kuljetuksiin ja lääkkeisiin.
Neljä luokkaohjelmaa:
/1/ neljä päivää viikossa luokka alkaa muutamia minuutteja 
WuJi-tyylistä istuntoa ja seisovaa meditaatiota, jossa 
korostetaan erityisesti hengitystä. Sitten teemme vuosisatoja 
vanhan Chen-perheen tyyliin lämmittelyharjoituksia, jota 
seuraa lyhyt muoto, joka tunnetaan nimellä 18-liikkeen sarja.
Opiskelijoita ympäröivät videoprojektit suurmestarin 
esityksistä, jotka esittävät jokaisen sarjan.

Aseiden koulutus aloittaa ensimmäisenä päivänä 
kaksoiskuponkilla (puiset versiot vasemmalla ylhäällä), joita 
kutsutaan myös koiriksi. Teräsversiot (oikealla ylhäällä) ovat
liian kalliita ja liian kalliita raskas aloittelijoille.

Kun oppilaat tulevat osaaviksi kahdessa lyhytmuodossa, 
koulutus alkaa Chen-tyylin allekirjoitusjoukossa. Tunnettu 
maailmanlaajuisesti Lao Jia tai vanha runko, tämä pitkä 
karuttamaton muoto opetetaan yhdessä yksittäisten saber 
(alla vasen) ja yksi miekka (alla oikeassa) sarjaa.

Kun Lao Jia ja lyhyet aseet Xin Jia tai Uusi Kehys opetetaan, 
kuten ovat pisto ja keihäs. Toteutustodistukset annetaan 
erikseen jokaisessa kahdeksassa sarjassa. Kaikki kahdeksan 
vaaditaan kandidaatin tutkintoon.
Master-tutkinto vaatii taitoa Lao Jia # 2 (tykki nyrkki), Xiao 
Jia 108, Xin Jia # 2, kaksinkertainen saber, kaksinkertainen 
miekka, kwan dao (ks. Alla) ja pitkävartiset.

/2/ Eräänä päivänä viikossa luokka pukeutuu perinteisiin 
puolamuodollisiin mustan puuvillaasusteisiin (ks. Edellä)  



ja suostumuksella elokuvia lähetetään ulkopuoliselle 
asiantuntijalle, joka luokiteltava.
/3/ Noin kerran kuukaudessa tai aina, kun kunnia vieras 
vierailee luokassa pukeutuu muodollisiin silkeihin, väreihin 
ja malleihin, jotka valitaan luokasta ja jotka toimivat sarjassa.
On hyvin todennäköistä, että toimimme myös vuosittaisissa 
kansainvälisissä Tai Chi-päivän tapahtumissa ja taistelulajien
kongresseissa ja turnauksissa.

/4/ Chen-perheenjäsenten usein opettavien vierailujen ohella 
aion kutsua Chen-tyyliin kuuluvien asiantuntijoiden vieraita
opettajia, kuusi muutakin tai chi-tyyliä ja jopa muita 
taistelulajia. 

KUSTANNUKSET - me yleensä ostaamme irtotavarana, 
joten todelliset kustannukset olisivat pienemmät kuin alla 
mainitut.

Vaatteet: Meillä on tavallinen valikoima tarpeettomia t-
paitoja, housuja, paitoja, huppuja ja hatut. Mustat 
puuvillavaatteet, joita käytetään kerran viikossa, yleensä 
kestävät jonkin aikaa. Ne maksavat noin 40 dollaria ja 
kengät ovat alle 10 dollaria. Silks vaihtelevat missä tahansa $
50 ja $ 100 ja kengät yleensä maksaa 35 dollaria pari.
Aseet: ovat usein hyvin henkilökohtainen valinta. Uraa 
odottaisimme jonkun ostavan kaksi pipetta ($20); 
kaksinkertaiset saberit ($90); kaksinkertaiset miekat ($90); 
henkilökunta ($15 - $40); keihäs ($90) ja kwan dao ($90). 
Yleensä hinnoissa on takki, kantolaukku tai pussi ja tupsut ja
liput.
Opetus: $200.00 kuukaudessa rajoittamattomia luokat. 
Olisimme vahvasti sitä mieltä, että opiskelija osallistuu 
vähintään 40 - 60tuntia luokkia kuukaudessa. 
Opintokokonaisuuteen sisältyy taistelulajien yhdistyksen ja 
Chen Perhe-organisaation, referenssivideoiden ja 
viikoittaisten tuomarikulujen maksut.

KEHITTYNEESSÄ JA MYÖTÄTUNTOISESSA MAASSA 
TÄMÄN PITÄISI OLLA ILMAISEKSI (ILMAISEKSI) 
PERHEILLE
 
Ota yhteyttä osoitteeseen info@silverwolfwushu.com tai jätä 
kommentti blogiin: http://silverwolfwushu.wordpress.com/
tai mene osoitteeseen www.silverwolfwushu.com ja klikkaa 
Blog-linkkiä pääsivun vasemmassa alakulmassa. Varmista, 
että jätät voimassa olevan sähköpostiosoitteen, johon 
voimme lähettää vastauksen. Kysy meiltä esineiden 
internetistä, kuudesta tai chi-työkaluista ja yhdeksästä 
Qigong-rutiinista sekä henkilökohtaisista kotitehtävistä.


