Houding 7 – Het doen ontwaken van het centrale kanaal.
De houding verlengt de wervelkolom en de nek en laat de op- en neergaande
zenuwbanen in de wervelkolom beter functioneren. Tegelijk wordt het heupgewricht
rondgedraaid waardoor het beweeglijker en soepeler wordt. De grotere veerkracht
van de bekkenspieren en de souplesse van de gewrichten maken het hele lichaam
gezonder.

Laat je vanuit houding 6 op de grond zakken en kom op de rug liggen.
-Leg je armen naast je met de handpalmen omlaag.
-Ontspan nek en schouders.
-Breng de knieën voor de borst en duw ze zijwaarts terwijl je de
onderbenen omhoog brengt.
-Draai de voeten zo dat de voetzolen omhoog wijzen. (Traditioneel
werden er brandende kaarsen op de voetzolen geplaatst die moesten
voorkomen dat de voeten werden bewogen.)
-Adem in door de neus, uit door de mond en voel de ademstroom
afdalen door de romp en weer naar buiten gaan.
-Houd het bekken plat op de grond terwijl je de knieën dichter bij de
borst probeert te brengen (niet met de handen!) en ze naar buiten draait
-Ontspan en strek de wervelkolom.
De houding oefent de spieren en bindweefselbanden van het heupgewricht.
De wervelkolom krijgt minder speelruimte dan bij de 6 voorgaande houdingen en er
drukt geen gewicht op het bekken. Laat de dijspieren het werk doen en breng de
benen dichter bij het lichaam terwijl je tegelijk de knieën zo ver mogelijk zijwaarts
draait.
Het gewicht van de romp wordt gebruikt om de wervelkolom te strekken, terwijl de
ronddraaiende beweging van de heupen de lendenen omlaag drukt. Hierdoor
verandert de plaatselijke druk op het ruggenmerg en dit schijnt de afstemming van
het ruggenmerg op de rest van het zenuwstelsel te verbeteren..
De adem brengt vitaliteit in het bekken en stijgt vervolgens via de organen naar de
hersenen. Zo worden alle onderdelen van het centraal zenuwstelsel gestimuleerd en
geactiveerd.

