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TAICHÍ

Hai moitos estilos de taichí, de entre eles o máis famoso é a “forma de 24 secuencias”. Practicar taichí ten 
moitos beneficios, por exemplo contribúe á saúde, protexe o corazón e ósos, reduce a tensión, relaxa os 
músculos, mellora a dixestión, etc. 

Aquí eliximos as secuencias primeira, segunda e sétima por ser máis simples.

Preparación: De pé co corpo recto e as mans e pés xuntos. 

Postura inicial: separar o pé esquerdo á anchura dos ombreiros. Levantar as mans lentamente á altura dos 
ombreiros e ao mesmo tempo dobrar as pernas. Baixar lentamente as mans coma se fixésemos presión. 

Secuencia primeira: Facer a raia na crina do cabalo salvaxe. 
-Movemento de mans: colocar as mans coma se suxeitases unha pelota, a man esquerda por encima e a man 
dereita debaixo. Despois estender a man esquerda cara á esquerda. 
-Movemento de pés: dobrar a perna esquerda e movela cara atrás 45 graos. Manter a perna dereita estirada. 
Despois desprazar o centro de gravidade cara atrás, levantar as dedas do pé esquerdo e seguidamente mover 
o pé dereito cara adiante 45 graos. 
-Movemento de mans: seguindo o movemento da perna esquerda ,volver a colocar as mans como suxeitando 
unha pelota e estender a man dereita cara á dereita. 
-Movemento de pés: desprazar cara adiante o centro de gravidade. Mover a perna esquerda cara adiante 
xuntándoa coa perna dereita e despois movela cara á esquerda 45 graos. 
-Movemento de mans: Cando se xuntan as pernas esquerda e dereita manter as mans como suxeitando unha 
pelota. 

Secuencia segunda: A grúa branca estende as súas ás. 
-Movemento de mans: colocar as mans como suxeitando unha pelota e mover a man esquerda cara abaixo 
como facendo presión. Despois levantar a man dereita. 
-Movemento de pés: a perna dereita se xunta coa perna esquerda. Logo dobrar a perna esquerda dando un 
paso adiante. 

Secuencia sétima: coller a cola do gorrión. 
-Movemento de mans: colocar as mans como suxeitando unha pelota. Estender a man esquerda cara á 
esquerda (como na secuencia primeira). 
-Movemento de pés:dobrar a perna esquerda e movela cara atrás 45 graos (como na secuencia primeira). 
-Movemento de mans: mover ambas as mans ao mesmo tempo cara abaixo e cara atrás. Despois xuntar as 
palmas das mans. A palma esquerda arriba e palma dereita abaixo, empuxándoas ao mesmo tempo cara á 
esquerda. 
-Movemento de pés: sen mover a planta do pé , desprazar o centro de gravidade cara atrás. Empuxar as 
palmas cara a adiante mentres se despraza o centro de gravidade cara adiante tamén. 
-Movemento de mans:  colocar as palmas cara abaixo e movelas ao mesmo tempo cara abaixo e cara atrás, e 
a continuación empuxalas cara adiante. 
-Movemento de pés: sen mover a planta do pé , desprazar o centro de gravidade cara atrás. Empuxar as 
palmas cara a adiante mentres se despraza o centro de gravidade cara adiante tamén.
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太极拳

太极拳有很多种类，最有名的是二十四式太极拳。练习太极拳有许多好处，比如说，有助于

身体健康，保护心脏和骨头，减少压力，放松肌肉、促进消化等等。

这里选择了比较简单的第一、第二和第七式。

准备：身体站直，双脚双手并拢。

起势：迈左脚，与肩同宽。双手慢慢向上抬起，与肩膀的高度一样。双手缓慢向下压，双脚

同时弯曲。

第一式：左右野马分鬃。

手的动作：双手抱球左手在下，右手在上。左手向左边伸出。

脚的动作：左脚弯曲，向后 45度迈出。右脚伸直。然后重心向后移，左脚脚尖抬起，右脚

跟上，向前 45度迈出。

手的动作：右脚跟上时双手抱球，右手向右边伸出。

脚的动作：重心向后移，左脚向前跟上右脚，向左 45度迈出。

手的动作：左脚跟上时双手抱球，左手向左边伸出。

第二式：白鹤亮翅

手的动作：双手抱球，左手向下压，右手向上抬。

脚的动作：右脚跟上左脚，左脚弯曲向前迈。

第七式：左揽雀尾

手的动作：双手抱球，左手向左边伸出。（和第一式一样）

脚的动作：左脚弯曲，向后 45度伸出。（和第一式一样）

手的动作：双手同时向下向后走，然后两个手掌贴在一起，左手掌在上，右手掌在下。同时

向左边推。

脚的动作：脚掌不动，身体向后移动重心。手掌向前推时重心向前移动。

手的动作：两手掌心向下，同时向下向后走，然后往前推。

脚的动作：脚掌不动，身体向后移动重心。手掌向前推时重心向前移动。
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