
TIL AUTISMESPEKTRUM OG LIKTIGE 
UTSIKTIGHETER

Tradisjonell kinesisk kampsport med teknologi fra 21. 
århundre

Studiet foregår på Chen Family Style Tai Chi Chuan som 
undervist av stormester Chen Zhenglei. Han er medlem av 
den 19. (nittende) generasjonen for å undervise denne stilen. 
Læreplanen, som inneholder seks sett uten våpen og ti sett 
med våpen, fører til en bachelorgrad og en mastergrad. Vi 
film og klasser alle klasser slik at leger, foreldre og andre 
fagfolk kan kvantitativt vurdere effekten av endringer på 
kosthold, søvn, transport og medisiner.

Det er fire klassemoduser:
/1/ fire dager i uken klassen begynner med noen få minutter 
av WuJi stil sitter og står meditasjon med spesiell vekt på å 
puste. Vi gjør deretter de århundrer gamle Chen Family style
oppvarmingsøvelsene etterfulgt av den korte formen kjent 
som 18-bevegelsessettet. Studentene er omgitt av 
videoprognoser fra stormesteren som utfører hvert sett.

Våpenopplæring begynner den første dagen med 
dobbelbatonger (treversjoner over venstre) som også er kjent
som maces. Stålversjonene (over høyre) er for dyre og for 
tung for nybegynnere.

Etter hvert som studentene blir dyktige i de to korte 
formene, begynner trening i signatursettet Chen stil. Kjent 
over hele verden som Lao Jia eller Gammel Ramme, læres 
denne lange ubearbeidede form sammen med enkelt sabel 
(under venstre) og enkelt sverd (under høyre) sett. 

Etter Lao Jia og de korte våpnene Xin Jia eller Ny Ramme 
blir undervist som er stab og spyd. Sertifikater for oppnåelse
er separat tildelt i hvert av de åtte settene. Alle åtte er 
påkrevd for en bachelorgrad.
Mastergraden krever ferdighet i Lao Jia # 2 (kanonfist), Xiao 
Jia 108, Xin Jia # 2, dobbel sabel, dobbelt sverd, kwan dao (se 
nedenfor) og lang stab.

/2/ En dag i uken klær klassen i tradisjonelle semi-formelle 
svart bomullstøy (se ovenfor) og med samtykke filmer



sendes til en ekstern ekspert som skal graderes.
/3/ Om en gang i måneden eller når en æret gjestebesøk, vil 
klassen kle seg i formelle silke, med farger og mønstre valgt 
av klassen, og utføre som et lag i serie. Det er svært 
sannsynlig at vi også vil utføre på årlige internasjonale Tai 
Chi Day-arrangementer og på kampsportkongresser og 
turneringer.

/4/ I tillegg til hyppige undervisningsbesøk fra medlemmer 
av Chen-familien, har vi tenkt å invitere gjestelærere hentet 
fra eksperter i Chen-stil, de seks andre andre stilene av Tai 
Chi, og til og med andre kampsport.

KOSTNADER - Vi kjøper vanligvis i bulk slik at faktiske 
kostnader skal være mindre enn de som er nevnt nedenfor.

Klær: Vi har det vanlige sortimentet av unødvendige t-
skjorter, bukser, skjorter, hoodies og hatter.
De svarte bomullstøyene som brukes en gang i uken, varer 
vanligvis ganske lenge. De koster ca 340 kr og sko er mindre 
enn 85 kr. Silkeområde alt fra 425 kr til 850 kr og skoene 
koster vanligvis 300 kr per par.
Våpen: er ofte et veldig personlig valg. Over en karriere ville
vi forvente at noen skulle kjøpe to batonger (170 kr); dobbel 
saber (765 kr); dobbelt sverd (775 kr); et stab (130-340 kr); et 
spyd (770 kr) og en kwan dao (780 kr). Vanligvis inkluderer 
prisene en scabbard, en bæreveske eller veske, og dusker og 
flagg.

Undervisning:  1700 kr per måned for ubegrensede klasser. 
Vi vil sterkt foretrekke at studenten deltar minst 40 - 60 timer
klasser per måned. Undervisning inkluderer dues for en 
kampsportsforening og for Chen Family organisasjonen, 
referansevideoer og ukentlige dommeravgifter.

I ET AVANSERT OG MEDFØLENDE LAND BØR DETTE 
VÆRE GRATIS (NULL) TIL FAMILIER
 
Kontakt oss på info@silverwolfwushu.com eller la en 
kommentar på bloggen: 
http://silverwolfwushu.wordpress.com/
eller gå til www.silverwolfwushu.com og klikk på linken til 
bloggen nederst til venstre på hovedsiden. Vennligst vær 
sikker på å legge inn en gyldig e-postadresse der vi kan 
sende svar. Spør oss om ting til Internett, seks tai chi-verktøy
og ni Qigong-rutiner, samt personlige hjemmearbeid.


