
LE HAGHAIDH SPEICTREAM UATHACHAIS AGUS 
MÍCHUMAIS DEN CHINEÁL CÉANNA
Ealaíona comhraic Sínis Traidisiúnta le teicneolaíocht an 21ú 
haois.
An cúrsa staidéir ionaid ar Chen Teaghlaigh stíl Chen Tai 
Chi Chuan mar a mhúineadh ag Ard-Mháistir Chen 
Zhenglei. Tá sé ina bhall den ghiniúint 19ú (an naoú haois 
déag) chun an stíl seo a mhúineadh. Cuireann an curaclam, 
lena n-áirítear sé shraith gan arm agus deich mbliana le 
himeachtaí, mar thoradh ar chéim bhaitsiléir choláisteach 
chomh maith le céim mháistreachta. Déanann muid gach 
rang a scannán agus a ghrádú ionas gur féidir le dochtúirí, 
tuismitheoirí agus gairmithe eile measúnú cainníochtúil a 
dhéanamh ar thionchar athruithe ar aiste bia, ar chodladh, ar
iompar agus ar mhíochainí.
Tá ceithre mhodh ranga ann:
/1/ ceithre lá sa tseachtain le cúpla nóiméad de stíl WuJi ina 
suí agus ina seasamh machnaimh le béim ar leith ar 
análaithe. Ansin déanaimid cleachtaí cleasacha stíl Chen 
Teaghlaigh na gcéadta bliain d'aois agus an fhoirm ghearr ar 
a dtugtar an sraith 18 gluaiseachta ina dhiaidh sin. Tá 
réamh-mheastacháin físeán ag an Ard-Mháistir ag feidhmiú 
gach sraith.

Tosaíonn oiliúint airm ar an gcéad lá le bataí dúbailte 
(leaganacha adhmaid thuas ar chlé) ar a dtugtar maces 
freisin. Tá na leaganacha cruach (thuas ar dheis)                  
róchostasach agus trom do thosaitheoirí. 
De réir mar a thagann na mic léinn le hábhar sa dá fhoirm 

ghearr, tosaíonn oiliúint i sraith shínithe stíl Chen. Aitheanta
ar fud an domhain mar Lao Jia nó Fráma d'Aois, múintear 
an fhoirm seo neamh-armáilte fada i gcomhar le haonaithint 
amháin (thíos ar chlé) agus cluaisín amháin (thíos ar dheis).

Tar éis Lao Jia agus na n-arm gearr Xin Jia nó Fráma Nua
a mhúineadh mar atá stafóg agus sleá. Bronnfar deimhnithe 
ionchais ar leithligh i ngach ceann de na hocht tacair. Tá 
gach ocht ag teastáil le haghaidh céim bhaitsiléara.
Éilíonn an chéim máistreachta inniúlacht i Lao Jia # 2 
(fistleach gunna), Xiao Jia 108, Xin Jia # 2, chlaíomh saber 
dúbailte, claíomh dúbailte, kwan dao (féach thíos) agus 
cuaille fada.

/2/ Lá amháin in aghaidh na seachtaine gúnaítear an rang i 
dtraenanna cadáis dubh leathfhoirmiúla traidisiúnta (féach 



thuas) agus le toiliú seoltar na scannáin chuig saineolaí 
lasmuigh le grádú.
/3/ Maidir le uair amháin sa mhí nó aon uair a chuairteann 
aoi onórach, gúnafaidh an rang síodaí foirmiúla, le dathanna
agus patrúin a roghnaíonn an rang, agus a dhéanamh mar 
fhoireann i sraitheanna. Is dóichí go gcloífidh muid freisin 
ag imeachtaí bliantúla Idirnáisiúnta Tai Chi agus ag 
comhdhálacha martial agus i gcomórtais.

/4/ Chomh maith le cuairteanna múinteoireachta go minic ó 
bhaill de Theaghlach Chen tá sé ar intinn againn cuireadh a 
thabhairt do theagascóirí aoi a tarraingíodh ó shaineolaithe i 
stíl Chen, na sé stíle eile de tai chi, agus fiú ealaíona 
comhraic eile.

Costais - is gnách go gceannaímid an chuid is mó ionas gur 
chóir go mbeadh na costais iarbhír níos lú ná na cinn a 

luaitear thíos.
Éadaí: ní mór dúinn an t-éagsúlacht is gnách de na t-léinte, 
na pants, na léinte, na cuisíní agus na hataí gan ghá.
Go ginearálta, is beag an t-am a bhíonn sna héadaigh cadáis 
dubh a úsáidtear uair sa tseachtain. Cosnaíonn siad thart ar 
40 €  agus tá bróga níos lú ná 10 €. Rinne na Silks raon ar bith
ó 50 € go 100 € agus costas na bróga de ghnáth 35 €  le péire.
Is minic gur rogha an-phearsanta iad airm. Le gairme, 
bheimis ag súil go n-éireodh le duine éigin dhá bhallóg 20 €
a cheannach; sábhála dúbailte 90 €; claimhte dúbailte 94 €; a 
stafóg (15-40 €); sleá 98 €  agus kwan dao 102 €. De ghnáth, 
cuimsíonn na praghsanna scabbard, cás iompair nó mála, 
agus tassels agus bratacha.
Teagasc: 200 €  in aghaidh na míosa do ranganna 
neamhtheoranta. Ba mhaith linn go láidir go bhfreastalaíonn
an mac léinn ar a laghad 40 uair an chloig de ranganna in 
aghaidh na míosa. Cuimsíonn teagasc dleachtanna do 
chomhlachas ealaíon martial agus don eagraíocht Teaghlaigh
Chen, físeáin tagartha, agus táillí breithiúna seachtainiúla.
BA CHÓIR GO MBEADH SÉ SEO I DTÍR CHUN CINN 
AGUS TRUA GAN AON CHOSTAS (SAOR IN AISCE) 
DO THEAGHLAIGH 
Déan teagmháil linn ag info@silverwolfwushu.com nó trácht
a fhágáil ar an bhlag: http://silverwolfwushu.wordpress.com
nó téigh go www.silverwolfwushu.com agus cliceáil ar an 
nasc Blog ag an taobh clé íochtarach ar an bpríomh-
leathanach. Bí cinnte go bhfágfaidh seoladh ríomhphoist 
bailí áit ar féidir linn freagra a sheoladh. Iarr ar an eolas faoi 
Idirlíon Rudaí, sé uirlisí tai chi agus na naoi gnáthamh 
Qigong chomh maith le hobair bhaile phearsantaithe.

http://silverwolfwushu.wordpress.com/

