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Nikolaj, čo vás priviedlo k tomu, že 
ste začali pracovať so svojím telom?

Bolo to uvedomenie si toho, že pracovať s 
telom je nevyhnutné. Videl som okolo seba 
mnoho premýšľajúcich ľudí, ktorí strácajú 
schopnosti tela a život nemajú vo svojich ru-
kách. Telo je nástrojom na realizáciu našich 
prianí. Ja som začínal s bojovými umeniami, 
spracoval som základné princípy realizácie 
zdrojov našej sily. Podarilo sa mi nájsť správ-
nu polohu tela a ukázalo sa, že tento postoj a 
pohyb je vlnový. Vlna mi poskytla praktický 
podklad k poznaniu, ako získať silu. Z tohto 
princípu som začal hlbšie skúmať vlnu a vl-
nový pohyb. Vlna je základným kameňom 
celého sveta. Nič nie je pevné, všetko je vlna, 
súbor vĺn. Keď vystrčíme ruku z okna auta, 
bude sa pohybovať ako vo vode – bude opi-
sovať vlnový pohyb. Znamená to, že vzduch 
sa v rýchlosti mení na betón, na zhmotnenú 
hmotu s vlastnosťami betónu (auto prechádza 
v jednotke času cez obrovské množstvo vĺn). 
Ľudské telo je tiež hmota zložená zo súboru 
vĺn, ktoré zároveň riadia vedomie nášho tela. 
Vedomie sú čisté vlny, ktoré riadia hmotu 
– telo prostredníctvom fyziologických pro-
cesov. Na základe tohto poznania som začal 
skúmať liečebno-ozdravné vlastnosti vĺn. 
Začínal som silovou vlnou. V sínusoide vlny 
sa nachádzajú body, ktoré nám napriek svojej 
obrovskej sile neublížia. Ukázalo sa, že telo 

človeka nachádzajúce-
ho sa v stave silovej vlny 
– vzostup a  tlak – vy-
kazuje omnoho lepšie 
vlastnosti. Pri násled-
nom vyvinutí tlaku v správnom okamžiku 
vlny sa telo začína správať prirodzene správne. 
Môžeme to prirovnať k liečebným vlastnos-

tiam orgazmu. Orgazmus je uvoľnenie od 
napätia, málokto však upriamuje pozornosť 
na vlastnosti samotného napätia. Čím je na-
pätie väčšie, tým výraznejší orgazmus je. Vo 

svojej podstate je to princíp celého systému 
vlnových pohybov. Keď ideme zo silového 
aspektu, telo maximálne napneme bez toho, 

aby nám to poškodilo naše psychické 
alebo fyzické funkcie a následne ho 
privedieme do normálu, zaznamená-
me vo výstupe zlepšenie parametrov 
životaschopnosti. 

To je prvá „silová cesta“, 
s ktorou ste začínali. Ako sa 
váš výskum vyvíjal ďalej? 
Ďalej sa to už len zjednodušuje . 
Vlnu samu o sebe nie je potrebné v 
tele napínať, treba ju do tela jedno-
ducho pustiť, aktivovať. Vlna, ktorá 
v tele tečie, nie je v súlade so svalo-
vým napätím, blokmi, stuhnutiami a 
spazmami. Pokiaľ v tele nie sú patolo-
gické zmeny alebo úrazy, vlna časom 
tento blok vymyje, odstráni. Vlna sa 
správa v tele rovnako ako voda voči 

piesku. Keď vysypeme vrece piesku do rieky, 
voda ho pomaly a postupne obmýva, kým ho 
neodnesie preč. To isté sa deje v tele človeka. 
Keď ku mne príde klient, požiadam ho, aby sa 

zaujímavos  

Nikolaj Ivanovič KudrjašovRuský športový psychológ, člen Moskovskej akadémie štátnej a verejnej správy pri prezídiu Ruskej federácie (Moskva), profesor Baltskej pedagogickej akadémie (Petrohrad), zakladateľ a člen Medzinárodnej asociácie transpersonálnej psychológie, profesor Inš  tútu integra  vnej psychológie, sexuológ a majster bojových umení, autor systému celistvého vlnového pohybu, systému genderových pohybov tela a systému vibračného boja (Theta boj).

Vlnové pohybyVlnové pohyby – cesta zdravia  –
s energiou vnútornej vlnys energiou vnút

Systém celistvého vlnového pohybu 
je postavený na cvičeniach 
Hyberborejcov a základoch 
prastarých slovanských techník s 
použi  m telesnej vlny. Umožňuje 
nám vnímať svoje telo novým 
spôsobom. Účinky vlny začal Nikolaj 
skúmať pred viac ako 20 rokmi. Na 
základe svojho pozorovania vyvinul 
systém vibračného boja. Zároveň 
vnímal pozi  vne účinky vibrácií na 
zdravotný stav človeka a uvedomil si, 

že pomáhajú harmonizovať a vplývajú 
na všetky zložky života – vzťahy, 
zdravie, biznis i spiritualitu. Systém, 
ktorý následne vytvoril, je založený 
na vedomom používaní vnútorného 
potenciálu, ktorý je ukrytý hlboko v 
našich telesných štruktúrach. Prišiel 
na to, že pokiaľ budeme s telom 
komunikovať jeho prirodzenou 
rečou prostredníctvom telesnej vlny, 
začneme byť v harmónii sami so sebou 
a tým pádom i s okolitým svetom, 

ktorý je odrazom nášho vnútra. 
„Pochopenie podstaty vibrácií tela 
a pohybové telesné vlny umožňujú 
dosiahnuť mnohé. Tieto techniky 
nám pomôžu trafi ť sa do taktu vĺn, 
ktoré prestupujú okolitým svetom. 
Určite ste sa niekedy potápali vo vode, 
priamo v morských vlnách. Spomeňte 
si na svoje pocity, na to, ako do vás 
vstúpilo niečo pružné, zmocnilo sa 
vášho tela a prehnalo sa po ňom 
od končekov prstov rúk až k pätám. 
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zavlnil. Pozorujem, kde v jeho tele vlna nete-
čie. Takýmto spôsobom presne vidím, kde sa 
u neho nachádza blok. Vlna blok presne diag-
nostikuje a časom odstráni. Princíp je veľmi 
jednoduchý. Stačí sa hýbať vo vlne. 

Tvrdíte, že každý blok je zároveň 
zdrojom našej sily. Priblížte nám to.
Blok je zhluk energie, ktorý, keď ho pomocou 
vlny oslobodíme, vieme využiť inak. Môžeme 
doň napríklad vložiť informáciu a vo výstu-
pe sa tento zdroj stane nositeľom zadania, 
ktoré sme doň vložili. Takže priania sa nám 
môžu začať skutočne plniť. Je mnoho rôznych 
spôsobov a metód zaoberajúcich sa plnením 
prianí, ja sám poznám minimálne tri. Každá 
z týchto metód však vyžaduje nejakú aktívnu 
prácu, sú dlhotrvajúce a často ich treba pra-
videlne a dlhodobo opakovať. To, že sa nám 
prianie neplní, je iba o tom, že nám v tom brá-
ni konkurenčné prostredie. Niekto si proste 
praje intenzívnejšie a viac ako my, prípadne 
má v sebe menej blokov a strachu. Každý, kto 
pracuje s technikami prianí vie, že za každé 
splnené želanie treba niečo zaplatiť. V našom 
prípade samotná správne prevedená vlna, 
ktorá nám odstráni problém strachu či obáv, 
oslobodzuje zdroj. Táto oslobodená energia je 
zároveň platbou. Takže zjednodušene pove-
dané: to, čo nás brzdilo, nám pomôže. 

Toto bol ozdravno-liečebný efekt 
vlny, spomínali ste aj ďalší zaujímavý 
aspekt – vlnový biznis. 
Profesionálni biznismeni vedia, že existujú 
ekonomické Elliotove vlny (www.elliottwave.
com). Každé podnikanie má päť vlnových ty-
pov. Tri z nich sú vzostupné – idú hore prepad-
mi stále vyššie a dve idú dole. Východiskový 

bod je vždy nižšie ako koncový. Najdôležitejšie 
je vedieť, že keď ide biznis v určitom momente 
dole, netreba upadať do depresie. Je to priro-
dzený vývoj, treba pokračovať. Na istý čas ma 
to spomalí, ale opäť pôjdem vyššie. Pri apliko-
vaní systému vlnových pohybov to platí aj pri 
chorobe. Stagnácie a jemné pády nám iba na-
značujú, že je potrebné v danej téme ešte nie-
čo uchopiť, pochopiť a prijať. Vlna stále tečie 
a to buď ženským, alebo mužským princípom. 
Podľa toho, ako sa človek hýbe, viem okamžite 
identifi kovať, kto predo mnou stojí – či je to 

človek fungujúci viac v mužskej, alebo ženskej 
energii. V spoločnosti dnes vidíme mnoho 
žien, ktoré sa správajú viac ako muži. V biznise 
je to v poriadku, tam sa používa energia, ktorá 
je aktívna, agresívna, asertívna, inak ju konku-
rencia zmetie. No vo vzťahu a v rodine, si žena 
potrebuje spomenúť na to, že je žena, inak to 
nebude fungovať. Keď príde domov žena v 
mužskej energii a stretne svojho muža, sú dve 
reakčné možnosti. Buď ho zlomí, to vidíme 
dosť často, alebo vznikne konfl ikt – stretli sa 
dve mužské energie, ktoré si potrebujú ozrej-
miť, kto je väčší a silnejší chlap. Žena pracujú-
ca v biznise potrebuje vedieť vedome narábať 
so svojou energiou – vlnou, aby mohla byť v 
práci aktívna na mužskej vlne a po príchode 
domov dokázala prepnúť na vlnu ženskú. 

To znie veľmi zaujímavo a zároveň 
jednoducho.
Áno, je to technika, ktorá je po správnej in-
štruktáži nesmierne funkčná a prakticky využi-
teľná v bežnom živote. Muži chcú vnímať ženu, 
jej láskavosť, nehu, poddajnosť, schopnosť prijí-
mať. Len v prítomnosti takejto ženy sa muži stá-
vajú mužmi istými sami sebou. Najdôležitejšie 
je, že zároveň žena potrebuje takéhoto muža. 
Vo väčšine prípadov nevedia rodičia vysvetliť 
mladému mužovi a žene ako sa správať, pretože 
oni sami majú energie prehodené a nesprávne 
ich používajú. A tak si odovzdávame nesprávne 
fungovanie ženy a muža ako rodinné dedičstvo. 
V dávnej minulosti slovanskej tradície boli tieto 
vedomosti správne uchopené a odovzdávané. 
Teraz sa ich snažíme obnoviť a nadviazať na 
ne. Žena súčasného sveta, ktorá si spomenula 
na svoju podstatu, vie, ako narábať so svojou 
energiou tak, aby bola správne uplatnená v ži-
vote. Dalo by sa to zhrnúť do výroku: Nehádaj 
sa so svojím mužom a buď šťastná. Z praxe vie-
me, že rodina je nefunkčná a nešťastná práve 
vtedy, keď žena bojuje s mužom, keď zostáva v 
mužskej energii, čo podmieňuje zmenu mysle-
nia ženy a jej telesnej komunikácie. Už mnoho 
rokov je to potvrdené i vedeckým výskumom 
agresívneho správania sa v komunikácii a sexu-
álnom živote rakúskeho zoológa, ornitológa a 
etológa Konrada Zachariasa Lorenza, za ktorú 
dostal Nobelovu cenu. 

Vlnové pohyby – cesta zdravia – cesta zdravia 
s energiou vnútornej vlnyútornej vlny

Uvedom si svoje 
telo a zákony, 
ktoré ho menia, 
a spoznáš celý svet.

To sú okamihové, ale postupujúce 
pocity, reakcie tela prechádzajúce do 
kože, svalov a kos   na morskú vlnu 
a sú i tým, čo nazývam spomienkou 
na telesnú vlnu,“ objasňuje 
v rozhovore Nikolaj Kudrjašov. 
Jednoduché, príjemné cviky umožnia 
vrá  ť a zažívať pružnosť, silu, zdravie 
a psychickú pohodu, vďaka čomu 
môžeme oveľa intenzívnejšie a 
radostnejšie využívať všetky svoje 
fyzické možnos   (napríklad aj pri 

sexe) a pozdvihneme sa na novú 
úroveň fungovania. Pohyb vo vlne 
je harmonický a prirodzený. Pri 
vedomom vykonávaní pomáha 
prebudiť prirodzené uzdravujúce 
schopnos   tela. Hlavným 
princípom vlnových pohybov je 
vedomá harmonizácia uvoľnenia 
a napä  a. Harmonizácia ženskej a 
mužskej energie pri pohybe v troch 
rovinách telesnej vlny – sagitálnej, 
horizontálnej a frontálnej. Všetky 

sústavy organizmu, ako nervová, 
kardiovaskulárna či dýchacia, začínajú 
pracovať podľa vlnových zákonov. 
Človek začína chápať, ako správny 
pohyb pomáha byť v súlade so 
svetom. Prichádza pocit dokonalej 
kondície svalov, myslenia a sily, 
harmonizujú sa myšlienky a pocity, 
ras  e sebaistota, zvyšuje sa duševná 
sila. Dostaví sa vnútorný pokoj, 
ktorý je dôsledkom poznania seba 
samého a svojho miesta v živote.
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zaujímavos  

Spomínali ste, že žena, ktorá prejde pri 
stretnu   so svojím milovaným mužom 
na ženskú vlnu, získava ďalší bonus – 
netrpí hormonálnymi výkyvmi a s nimi 
spojenými problémami. 
To je dnes jeden z najväčších a málo komuni-
kovaných problémov celej našej spoločnosti. 
Hormonálne problémy sa snažia ženy vyrie-
šiť pomocou hormonálnej terapie, ktorá po-
máha iba navonok, pretože akákoľvek záme-
na a náhrada v tele človeka spôsobuje stratu 
samotnej pôvodnej funkcie a narúša pri-
rodzenú rovnováhu tela. Ženy sa po terapii 
cítia dobre, pekne vyzerajú, avšak niet v nich 
ženskosti. Neprebúdzajú v mužoch ich priro-
dzenú vnútornú mužskú aktivitu. A tu sa do-
stávame ku zdraviu muža. Žena, ktorá prejde 
na prirodzenú ženskú vlnu a má podporu 
muža, prežíva omnoho krajšie, jasnejšie a 
pestrejšie pocity ako žena, ktorá ženskú vlnu 
neovláda. Žena dokáže prežívať jasne, ostro 
a výrazne a to vrátane orgazmu. Najlepšie 
bude opýtať sa žien, ktoré tu s nami sedia, čo 
im znalosť vlnových pohybov priniesla.

To je skvelý nápad, keďže máme pri 
rozhovore s vami prítomné ženy, ktoré 
prešli systémom vlnových pohybov 
a osvojili si ho, obraciam sa s otázkou 
na Andreu, Evu a Lyubu. Čo vám, 
ženám, priniesla znalosť a schopnosť 
vedome prejsť na ženskú vlnu?
Andrea: Mne to v prvom rade prinieslo zme-
nu partnera. V pôvodnom vzťahu so skvelým 
človekom som neustále vnímala, že niečo nie je 
v poriadku. Bola som nervózna a nevedela som 
defi novať, čo to je. Po prvom kurze u Nikolaja 
som prišla na to, že on je na ženskej vlne a ja 
na mužskej. Začala som sa vnútorne meniť, do 
života mi prišiel nový muž. Vnímam, že náš 
vzťah funguje inak. Vidím, ako neuveriteľne 
napreduje v práci, prirodzene ho vyhľadáva-
jú ľudia a ja viem prečo. Mne sa žije omnoho 
jednoduchšie, nepociťujem napätie, zbytočne 
nepremýšľam nad vecami a vzťahom, jedno-
ducho to nechávam byť. Všetko dáva v živote 

zmysel, keď sa na to pozriem z princípu muž-
skej a ženskej energie. Prirodzené fungovanie 
v ženskej vlne mi život harmonizuje a rieši. 
Mojou úlohou je vytvoriť vo vzťahu priestor 
pokoja a harmónie, do ktorého môže muž prísť 
a byť aktívny. Postará sa. Je to ako jin a  jang. 
Tým, že ja muža nechám, aby sa o mňa postaral 
– on to rád a prirodzene urobí, keď dokážem 
prijímať – on môže dávať. Totálna symbióza. 
Moje telo začína robiť cez vlnu automaticky tie 
správne veci. Tým, že na vlnu naskočím, na-
skočí i on a vzájomne sa vyvíjame. Nemusím 
byť špecialista na vzťahy a vedieť ako na to, 
mne stačí byť v ženskej energii a všetko ostatné 
sa samé poskladá ako skladačka bez toho, aby 
som nad tým musela premýšľať. 

Lyuba: Kvalita života sa mi zmenila o 180 
stupňov. Vzťah s mužom začal úplne inak 
fungovať, vidím, že muž spokojný vo chvíli, 
keď je spokojná žena. Žena vzťah vyživuje. 
Okrem toho som si všimla, že prirodzene 
s vlnou naskočí stará rodová pamäť, ktorá, 
„rozkľúčuje“ mnohé aspekty života. Veci sa 
inak hýbu, ľudia na mňa inak reagujú, vzťa-
hy sa vyvíjajú prirodzene.

Eva: Vďaka fungovaniu na ženskej vlne sa 
u mňa všetko dostáva a ukladá na správne 
miesto. Práve túto jednoduchosť mnoho 
ľudí nevie prijať. Často sa po naštartovaní 
pozitívnych zmien zľaknú a automaticky 
čakajú, čo zlé zas príde. Je veľmi náročné po 
mnohoročných negatívnych skúsenostiach 
pochopiť, že už sa nemusím mať zle. Prijať 
býva často najťažšie, uvedomiť si, že sa mô-
žem mať vo svojom živote dobre a nielen to, 
dokonca veľmi dobre a stále lepšie. Nikolaj 
spomínal, že sme zvyknutí za naše priania 
platiť. Avšak, keď som na vlne, platím tou 
energiou, ktorá bola zmrznutá v našich 
traumách a blokoch. Platím tým, že sa cítim 
dobre a posielam to do sveta. 

Lyuba: Vlna nás vyťahuje z „domčeku“, v kto-
rom nám vôbec nemusí byť príjemne, ale je 

to miesto, ktoré poznáme a naučili sme sa v 
ňom prežiť. Vlna nás prirodzene vtiahne do 
nových, často príjemných pocitov a proce-
sov, s ktorými si nevieme poradiť a zľakne-
me sa. Sú to mnohokrát veľmi hlboké veci, 
s ktorými sa prostredníctvom vlny pracuje. 
Trvá tri roky, kým sa všetko uloží, zabuduje a 
vedome pochopí. 

Nikolaj, mám na vás ešte otázku: 
Čo je z vášho uhlu pohľadu bolesť?
Bolesť sú spazmy a bloky. Vznikajú, keď sa 
sval nevráti po nejakej akcii do svojho priro-
dzeného stavu, pritlačí nerv a ten vyšle signál 
do mozgu, aby upriamil pozornosť na to, čo 
sa tam deje. Väčšinou si človek miesto bolesti 
pohladká, podvedome urobí vlnový pohyb. 
Ženský aj mužský. Táto vlna sa volá balans 
alebo rovnováha, harmónia. Keď ju urobíme 
správne v priestore, tak môže meniť dokonca 
stav našej krvi. Ako pri orgazme. Žena a muž 
sa po výraznom orgazme cítia veľmi dobre 
a mnoho parametrov životaschopnosti sa 
zvyšuje, krv sa negatívne nabíja – čo je pre 
naše telo nesmierne prospešné. Dnes som 
mal konzultáciu, na ktorej sa žena pýtala, 
prečo si nevie nájsť partnera. Po prevedení 
vlny som videl, že v okamžiku, keď urobila 
ženskú vlnu, automaticky prešla na mužské 
dýchanie. Aj dych funguje mužským a žen-
ským spôsobom. Mnoho žien sa pýta rovna-
kú otázku ako ona, chcú mať šťastnú a zdravú 
rodinu, partnera, úspešnú prácu. Pokiaľ sa 
správa žensky, ale používa mužský spôsob 
dýchania, bude ju muž vnímať ako muža a 
intuitívne k nej nepríde. On nevie, čo sa s 
ním deje, on len vníma, že s nejakou ženou 
mu je dobre a s inou nie. Šťastnú ženu nie je 
potrebné učiť ženskej vlne ani ženskému dý-
chaniu, funguje tak prirodzene. Spomeňte si 
na fenomén úspechu gejší. Gejša prirodzene 
ovláda ženskú vlnu, ktorá priťahuje muža a 
on nechápe prečo. U muža sa naštartuje prvý 
genetický program – byť potrebný. Ženská 
vlna mužovi hovorí – ja ťa potrebujem ako 
muža, pretože som žena. ■




