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Прекрасното време на края на юли
събра трениращите ВингТчун в базата
на НСА в Созопол.
Присъстваха ученици и инструктори
от София, Пловдив, Стара Загара,
Румъния и Америка.
Тренировките бяха 5 дена, всеки ден
по три часа в сутрешните часове.

Идеята бе да се тренират
различните насоки на цялостната
концепция на ВингТчун – Форма
и основи, вътрешна концепция и
структура на тялото, програми за
развиване на качества и файт
програми и спаринг.
Всяка от темите бе разделена
на час, за да може да се навлезе
в детайл, да се създаде качество
при трениращите, както и да има
динамична промяна и различни
гледни точки.
Формите, тяхната идея и
смисъл, бойните приложения и
техника на класическия Винг-Тчун
бяха в началото на всяка
тренировка.
Основните принципи на
движение и вътрешен ВингТчун,
структурата и свързаността, бяха
другият вежен елемент.
Програмите бяха разпределени
по степени, като се тренираше
Блиц Дефенс, Лат Сау, лакти и
колена, техника срещу тояга.
Сифу Марин Мазнев водеше
динамични програмите, които
подготвят учениците за удари с
ръце във всички дистанции,
контрол, контра атака и
придвижване.

Train Hard

Fight Easy

Море, тренировки и забавление
Традиция от почти десет години е да се провежда летният семинар в
Созопол.
Освен интензивните тренировки, имаше и много весели и забавни моменти.
Всеки ден плажът бе място за забавления и весели моменти. Гмуркането на
скалния остров бе и уникална възможност на всички да видят подводния свят.
Вечер купонът не стихваше в различните заведения и барове. Партито бе
винаги на макс, а веселието бе запомнящо се.

ВТОРА ИНТЕНЗИВНА ТРЕНИРОВЪЧНА
СЕДМИЦА ВЪВ ВИЕНА

Традиционните ВингТчун
програми включват форма,
основи, приложения, ЧиСау,
тренировка на Дървен Манекен,
тренировка с дълга тояга и
ВингТчун Ножове.
Дългата тояга развива силата,
баланса и усета в далечна
дистанция.

Новите BlitzFight програми имат за
цел да подобрят усещането на
ученицете за спаринг и динамична
тренировка. Има различни дрилове
за тренировка на удари и защита с
ръце, ритници, бой на земя,
граплинг и ключове. Програмата е
разделена по степени които са с
различна сложност. Целта е да се
изградят нужните качества.

"Болката е наш съветник, който ни помага да учим по-бързo"

СРЕЩА В МАЛАТИЯ
Проектът на европейската програма Еразъм +
“Martial Arts as tool towards inclusion”

Проектът на европейската програма
Еразъм + “Martial Arts as tool towards
inclusion” project (funded under the
Erasmus+ programme) навлезе в
интензивна работна фаза. Всички партньори
от четирите страни участнички - България,
Белгия, Гърция и Турция се събраха в Юнону
Университет в град Малатия.
Бяха проведени срещи на високо ниво с
ректора на университета, преподаватели и
организации в града. Освен работната група
по проекта, имаше и мобилна група от по
двама човека от държава, които присъстваха
на занимания в спортни центрове и срещи с
деца с проблеми и учители.

На 7 март се проведе демонстрация
пред над 50 студенти от Университета
Юнону в Алатия, над 20 преподаватели и
15 участници в проекта.
Присъстваше местна и национална ТВ,
репортери, които да отразят проекта. Бяха
дадени интервюта от ръководителите на
проекта.
На демонстрация присъстваха
инструктори от Малатия сихинг Левент
Киран 1. HG и инструкторът на Анкара,
Сифу Manas 4.HG.
Бяха демонстрирани техники за хора с
увреждания и как те да се справят в
агресивна ситуация.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
С НАШИТЕ УЧЕНИЦИ

8.SG ПО ВИНГ
ТЧУН В ЕВТОБЪЛГАРИЯ

Ани Шилева
- Как се казвате, откъде сте и на колко години сте?
- Казвам се Ани Шилева, от гр. Пловдив, на 44 г.
- Откога тренирате при нас?
- От края на месец декември 2014 г.
- Защо започнахте да тренирате, какво ви подтикна?
- Започнах да тренирам след най-драматичното преживяване в
моя живот – тежко заболяване на сина ми, при което той премина между живота и смъртта. Беше страшно, изтощително,
мъчително. Чувствах се ужасно, бях съсипана, а трябваше да
намеря сили да продължа да се грижа за детето си, както и да се
справя с агресията, която проявява. Синът ми има аутизъм, а
агресивните и автоагресивните му прояви бяха сред основните
ми предизвикателства. Не знаех какво предстои, знаех само, че
трябва да открия начин да се справя.
- Една безсънна нощ, докато лежах в болничната стая, си
помислих, не, буквално изкрещях наум, че трябва да намеря
хора, които да ме научат да се защитавам и да защитавам сина
си от самия него. Около месец след като ни изписаха от
болницата сякаш Вселената ми показа школата на ЕВТО в гр.
Пловдив и започнах да тренирам.

Ани Шилева
издател на
списанието
EWTO-BULGARIA

- Как тренировките ви промениха, какво се промени като
физика, психика, усещане?
- Влюбих се във Винг Тчун от първия досег. Системата ме
заплени със своята хармония, всеобхватност, красота, грация,
елегнатност, дълбочина, философия, стремеж към
съвършенство.
- Тя съдържа целия свят. Тренировките направиха тялото ми
жилаво и гъвкаво, психиката ми укрепна, придобих
самоувереност и сила, убеденост, че мога да да се справя в
критична ситуация – както се случи няколко пъти след като
започнах да тренирам. Разви се интуитивното ми усещане при
взаимодействието с хората, интуицията ми започна да работи
много по-добре. Общуването със сина ми значително се
подобри, промяната в мен доведе до намаляване на агресията и
положителна промяна в него.
- Постепенно започнах да прилагам ВингТчун принципите във
всички аспекти на своя живот. Непрекъснато правя психологически препратки и приложения съобразно тези принципи.
Например понякога изглежда, че отстъпвам, докато всъщност си
проправям път, за да постигна дадена цел . В други случаи
атакувам директно – заявявам категорична позция, когато пътят
е свободен. Някои хора ми казват, че съм много мека, привидно
изглежда, че съм такава, но в действителност заемам стратегическа позиция, която ми позволява да отиграя най-добре
дадената ситуация. Във ВингТчун има много пространствени
представи, математика, логика, психология, интегрирани са
познания и опитности от различни науки – това е безценно,
позволява комплексно развитие на личността.

ИЗДАТЕЛСКИ
ЕКИП

СТАНИСЛАВ
БАГАЛЕВ
идеен проект
снимки и текст
редактор

МАРИН
МАЗНЕВ

идеен проект
техническа
обработка

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
15 Декември
Коледен Винг Чун семинар в Пловдив

ДЖУНСИНДАО ОТ САМ ЧИН
Илицюан „Бойното изкуство на осъзнатостта“
е изкуство за култивиране на съзнанието,
основано на принципите на тай дзи и чан (дзен).
Безоценъчно възприятие, не-съпротивляване,
хармония на Ин и Ян, Дао, и връзката на
философията с бойните изкуства.
Цена 16 лв.

ЗА ДВУБОЯ ОТ КИЙТ КЕРНШПЕХТ
Проф. д.п.н Кийт Роналд Керншпехт е един от
водещите грандмайстори по бойни изкуства и
самоотбрана в света.
Книгата “За Двубоя” е написана от след повече от 30
години изследвания и опит в бойните изкуства.
Бестселър в западния свят, преведен на всички
европейски езици.
Цена 15 лв.

УЧЕБНО DVD
1 и 2 степен
Форма Сю Ним Тау
Основи
Лат Сао
Blitz Defence
Приложения
Цена: 30 лв.

3, 4 и 5. степен
Форма Чам Кию
Основи
Чи Сао
Приложения
Бойни програми
Цена: 30 лв.

