
 

 

 

 

 

Jang tchaj-ťi čchüan 40 forem:   

 
  1. čchi-š‘     Počáteční forma        
  2. cuo pcheng           Odražení vlevo  
3. lan čchüe-wej (pcheng, lü, ťi, an) Chytání ptačího ocasu  

  4. tan-pien     Jednoduchý bič 
  5. tchi-šou šang    Zvednutí rukou  
  6. paj-che liang čch‘   Jeřáb blýská křídly  
  7. lou-si jao-pu (3x)          Obejmutí kolena a stočený krok  
  8. šou-chuej pchi-pcha   Brnkání na loutnu  
  9. ťin-pu, pan, lan, čchuej         Vykročení, odsunutí, přehrazení, úder 
10. žu feng s‘pi            Zdánlivé uzavření vchodu    
 

11. jie-ma fen-cung               Rozčísnutí hřívy divokého koně   
12. čou-ti kchan čchuej    Pěst pod loktem        
13. tao nien chou (2x)   Ustoupení a zahnání opice  
14. jü-nü čchuan suo (2x)  Nefritová dívka prohazuje člunek  
15. jie-ma fen-cung (2x)          Rozčísnutí hřívy divokého koně  
16. jün-šou (3x)    Ruce jako mraky  
17. tan-pien            Jednoduchý bič    
18. kao tchan ma           Vysoce se natáhnout ke koni  
19. jou fen-ťiao     Kopnutí pravou nohou  
20. šuang-feng kuan er    Úder pěstmi na uši  
21. cuo teng-ťiao    Kopnutí levou nohou  
22. čuan-šen jou teng-ťiao  Otočení a kopnutí   
23. chaj-ti čen            Tlačení jehly k mořskému dnu   
24. šan tchung pej    Vějíř procházející skrze záda  
 

25. čuan-šen paj-še     Obrat a jazyk bílého hada  
26. jou teng-ťiao    Kopnutí pravou nohou 
27. cuo jou  ta chu           Uhození tygra vlevo a vpravo   
28. jou  še-šen sia-š‘          Plazit se dolů jako had (pravá pozice)   
29. ťin-ťi tu li           Zlatý kohout stojí na jedné noze (2x)  
30. ťin-pu caj čchuej    Vykročení, předklon, úder  
31. lan čchüe-wej (pcheng, lü, ťi, an) Chytání ptačího ocasu 
32. tan-pien            Jednoduchý bič  
33. cuo  še-šen sia-š‘   Plazit se dolů jako had (levá pozice)  
34. šang-pu čchi sing   Vykročení a vytvoření sedmi hvězd 
35. paj-che liang čch‘   Jeřáb blýská křídly  
36. čuan-šen paj lien           Otočení a vodorovné kopnutí   
37. wan kung še chu    Napnutí luku k zastřelení tygra  
38. ťin-pu, pan, lan, čchuej   Vykročení, odsunutí, přehrazení, úder 
39. žu feng s‘-pi     Zdánlivé uzavření vchodu  
40. š’-c‘-šou     Zkřížené ruce       


