
PAR AUTISTRA SPECTRUMU UN LĪDZĪGAS ATVIEGLAS 

Tradicionālās ķīniešu cīņas mākslas ar 21.gadsimta 
tehnoloģiju

Studiju kurss koncentrējas uz Chen ģimenes stilu Tai Chi 
Chuan kā mācīja grandmaster Chen Zhenglei. Viņš ir 19. 
(deviņpadsmitā) paaudze, kas māca šo stilu. Mācību 
programma, kas ietver sešus komplektus bez ieročiem un 
desmit komplekti ar ieročiem, iegūst koledžas bakalaura 
grādu, kā arī maģistra grādu. Mēs filmējam un novērtējam 
visas nodarbības, lai ārsti, vecāki un citi speciālisti varētu 
kvantitatīvi novērtēt izmaiņu ietekmi uz uzturu, miegu, 
transportu un medikamentiem.

Ir četri klases režīmi: 
/1/ četras dienas nedēļā, klase sākas ar dažām minūtēm no 
Wuji stila sēžot un stāvot meditācijai ar īpašu uzsvaru uz 
elpošanu. Tad mēs veicam gadsimtiem vecos Chen ģimenes 
stila iesildīšanās vingrinājumus, kam seko īsā forma, kas 
pazīstama kā 18 kustības komplekts. Studentus ieskauj 
Grandmaster videoprojekcijas, kuras izpilda katru 
komplektu. 

Ieroču treniņš sākas ar pirmo dubulto sitienu (koka versijas 
virs kreisās), kuras sauc arī par macei. Tērauda versijas (virs 
labās) ir pārāk dārgas un
pārāk smags iesācējiem.

Kad skolēni apgūst divas īsās formas, apmācība sākas ar 
Chen stila parakstu kopu. Zināms visā pasaulē kā Lao Jia vai
Vecais Rāmis, šo ilgi neapbruņotu formu māca kopā ar vienu
zobenu (zem kreisās) un vienotu zobenu (zem labās puses).

Pēc tam, kad Lao Jia un īsie ieroči Xin Jia vai Jauns Rāmis 
tiek mācīti kā miets un šķēps. Izpildes sertifikāti tiek 
atsevišķi piešķirti katrā no astoņām grupām. Visi astoņi ir 
nepieciešami bakalaura grādam.
Maģistra grādam nepieciešams prasmīgi apgūt Lao Jia # 2 
(lielgabalu dūri), Xiao Jia 108, Xin Jia # 2, dubulto zobenu, 
dubultā zobenu, kwan dao (skatīt zemāk) un garu kāju

/2/  Vienu dienu nedēļā klases kleitas tradicionālajās 
pusformā melnā kokvilnas tērpā (sk. Iepriekš) un ar 



piekrišanu filmas tiek nosūtītas ārējam ekspertam, lai tos 
klasificētu. 
/3/ Par apmēram reizi mēnesī vai katru reizi, kad laipni 
apmeklējušais viesis apmeklē klasi, tas kleita formālajos 
zīdītājos ar klases izvēlētajām krāsām un modeļiem un veiks 
kā sērijveida komanda. Ir ļoti iespējams, ka mēs arī veiksim 
ikgadējos starptautiskos Tai Chi dienas pasākumos un cīņas 
mākslas kongresos un turnīros. 

/4/ Papildus biežiem Chen ģimenes locekļu mācību 
apmeklējumiem mēs plānojam uzaicināt viesa instruktorus 
no Chen stila ekspertiem, sešus citus stilus Tai Chi un pat 
citus cīņas mākslas.

IZMAKSAS - mēs parasti iegādājamies vairumā, tāpēc 
faktiskajām izmaksām vajadzētu būt mazākām par tām, kas 
minētas tālāk.

Apģērbi: mums ir parasts nevajadzīgu t-kreklu, bikses, 
krekli, kapuces un cepures.
Melnais kokvilnas tērps, ko lieto reizi nedēļā, parasti ilgst 
kādu laiku. Viņi maksā apmēram 40 €, un kurpes ir mazāk 
nekā 10 €. Silks svārstās no 50 € līdz 100 €, un kurpes parasti 
maksā 35 € par pāri.
Ieroči: bieži vien ir ļoti personiska izvēle. Karjeras laikā mēs 
sagaidām, ka kāds iegādāsies divus batonus (20 € ; dubultās 
sabēras (90 €); dubultā zobeni (90 €); personāls (15 - 40 €); 
spears (90 €) un kwan dao (90 € ). Parasti cenās ir nags, 
somiņa un soma, un pušķi un karogi.
Studiju maksa: 200 € mēnesī neierobežotas nodarbības. Mēs 
stingri dodam priekšroku studentiem apmeklēt vismaz 40 - 
60 stundas nodarbības mēnesī. Mācību maksa ietver cīņas 
mākslas asociācijas un Chen ģimenes organizācijas 
maksājumus, atsauces videoklipus un iknedēļas vērtēšanas 
maksas.

ŠAJĀ PROGRESĪVAJĀ UN LĪDZJŪTĪGAJĀ VALSTĪ TAI 
VAJADZĒTU BŪT BEZ MAKSAS (BEZ MAKSAS) 
ĢIMENĒM

Sazinieties ar mums info@silverwolfwushu.com vai atstājiet 
komentāru par emuāru: 
http://silverwolfwushu.wordpress.com/
vai dodieties uz vietni www.silverwolfwushu.com un 
galvenajā lapā kreisajā pusē noklikšķiniet uz saites Interneta 
saites. LŪDZU, lūdzu, atstājiet derīgu e-pasta adresi, kurā 
mēs varam nosūtīt atbildi. Jautājiet mums par lietisko 
internetu, sešiem Tai Chi instrumentiem un deviņiem 
Qigong rutīniem, kā arī personalizētu mājasdarbu.


