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ZÁMĚR	KAYUMARI	

• Realizace	aktivit	souvisejících	s	rozvojem	osobnosti	na	základě	tradic	
přírodních	kultur.	

• Zajištění	aktivit	souvisejících	s	rekreací	členů	spolku	a	rekreací	dětí	a	mládeže.	

• Praktická	ochrana	přírody	a	péče	o	krajinu,	zemědělská	a	vodohospodářská	
činnost	související	s	rekultivací	krajiny.	

• Spolupráce	s	tuzemskými	i	zahraničními	organizacemi	podobného	zaměření.	

• Pořádání	meditačních	ústraní	a	podpora	dalšího	vzdělávání	a	osobního	růstu	
členů.		

	

Účelem	spolku	je	využití	volného	času	dospělých	a	mládeže	pro	
rozvoj	osobnosti	na	základě	tradic	přírodních	kultur.	
	
 

Předmětem	hlavní	činnosti	spolku	je:	
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Kdo	jsme	a	co	děláme		
Kayumari	je	volným	společenstvím	lidí	zaměřeným	na	osobní	růst,	duchovní	rozvoj	a	
péči	 o	 vztahy.	 Komunitu	 Kayumari	 založila	 americká	 duchovní	 učitelka	 Jyotti	
(Jeanne	 Prevatt)	 v	 roce	 1995	 v	Kalifornii	 se	 skupinou	 svých	 přátel.	 Mnoho	 let	 se	
komunita	potkávala	ke	společné	práci,	modlitbě	a	meditaci	na	ranči	v	pohoří	Sierra	
Nevada	 poblíž	 Yosemitského	 národního	 parku.	 Okruh	 Kayumari	 se	 postupně	
rozrůstal	na	stovky	až	tisíce	lidí	a	vznikaly	další	spřátelené	ostrůvky	mimo	Kalifornii.	
Dnes	 existuje	 společenství	 na	 mnoha	 dalších	 místech	 USA	 a	 také	 ve	 Švýcarsku,	
Německu,	Rakousku,	České	Republice.	

 

O	KAYUMARI	
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Akce	
Naše	aktivity	v	roce	2018	
Setkání	členů	Kayumari		
Již	tradiční	společenská	akce,	díky	které	měli	příležitost	ke	společnému	setkání	všichni	přátelé		
a	podporovatelé	Kayumari.	Cílem	akce	je	především	společné	setkání	členů,	přátel,	rodin.	
	

Setkání	dětí	a	rodičů	Stargate	
Tento	program	vznikl	 již	 před	mnoha	 lety,	kdy	 si	děti	 vyžádaly	mít	vlastní	 Stargate,	obdobu	
programu	pro	dospělé.	Intuitivně	vycítily,	že	chtějí	společně	zažívat	svou	otevřenost,	radost	a	
kreativitu.	 Je	 pro	 ně	přirozené	 tvořit	 společenství	 spolupráce	 a	 vzájemné	podpory.	Daly	 tím	
také	 dospělým	 příležitost	 se	 od	 nich	 učit	 a	 inspirovat.	 Děti	 prostřednictvím	 her,	 rituálů,	
bubnování,	 tvoření,	 spojení	 s	přírodou	 přinášejí	 zprávy	 o	 těžkostech,	 ale	 i	 nadějích	 tohoto	
světa.		Tímto	programem	děti	provází	tým	zkušených	lidí,	kteří	prošli	programem	Stargate	pro	
dospělé.		
	

Crossroad	
V	roce	2018	se	opět	uskutečnil	Crossroad	retreat.	Někteří	tak	opětovně	a	někteří	poprvé	mohli	
zažít	 „chůzi	 se	 sandálem	 na	 noze	 jedné	 a	 mokasínem	 na	 noze	 druhé“,	 kombinaci	 	 zenové	
meditace	 a	 indiánského	 rituálu	 potní	 chýše.	Workshop	 vedl	 Ryan	 Brandenburg	 z	 Kalifornie,	
který	se	oběma	cestám	věnuje	již	40	let	a	který		byl	žákem	Kobuna	Chino-roshi,	po	němž	pak	
10	let	(1993-2003)	vedl	Jikoji	Zen	Retreat	Centre.	Zároveň	má	od	původních	obyvatel	předané	
rituály	 sweat	 lodge.	 Obě	 cesty	 dodnes	 praktikuje	 ve	 svém	 domově	 v	 Kalifornii.	 Je	 členem	
Center	 of	 Sacred	 Studies	 díky	 kterému	 procestoval	 mnoho	 míst	 v	 rámci	 projektu	 13ti	
domorodých	babiček.	
	

Pravidelně	nepravidelná	víkendová	setkání	všech	
přátel	a	příznivců	Kayumari	
I	v	tomto	roce	se	uskutečnila	víkendová	pracovní	setkání,	která	umožňují	nejen	pobýt	s	přáteli,	
dětmi	a	příbuznými	v	krásné	přírodě	na	Vysočině,	ale	zároveň	pomoct	prací	rozvoji	Kayumari.	
Některé	víkendy	slouží	jako	prostor	pro	relaxaci,	společně	strávený	čas	členů	a	přátel	
Kayumari.		
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DLOUHODOBÉ		
PROGRAMY	

Stargate	
Seberozvojový	 program	 zaměřený	 na	 celostní	 podporu	 osobního	 růstu	 a	 hlubší	 kontakt	 i	
propojení	na	úrovni	tělesné,	vztahové,	duševní	a	spirituální.	Stargate	představuje	jedinečnou	
bránu	 k	 realizaci	 vnitřního	 osobního	 potenciálu	 v	 kontextu	 širšího	 společenství	
prostřednictvím	práce	 se	 změněnými	 stavy	 vědomí	 a	 rituálem.	Koncept	programu	vytvořili,	
Jeneane	 Prevatt,	 Ph.D.	 (Jyoti)	 a	 Russell	 D.	 Park,	 Ph.D.,	 američtí	 psychologové,	 kteří	 se	
dlouhodobě	 věnují	 tématice	 osobního	 rozvoje	 a	 psychospirituální	 zkušenosti.	 V	 současnosti	
Stargate	prošly	již	stovky	účastníků	v	USA,	Švýcarsku	a	České	republice.	
Program	 je	 rozvržen	 do	 pěti	 tematizovaných	 prodloužených	 víkendů	 /příprava,	 očištění,	
iniciace,	 integrace,	 aktualizace/.	 Pracuje	 se	 s	 holotropním	 dýcháním,	 tradiční	 potní	 chýší	
severoamerických	 indiánů,	 s	 půstem,	 prací	 s	 rytmem,	bubnováním,	meditací	 a	 s	 technikami	
využívajícími	 imaginace.	V	 rovině	edukační	 je	nabídnut	 teoretický	rámec	 a	 “mentální	mapa”	
pro	další	podporu	zakotvení	procesu	a	osobních	zkušeností.	
	

Výcvik	v	Maitri	dýchání		
	V	roce	 2018	 probíhal	 výcvik	 Maitri	 dýchání	 v	Evropě	 pod	 záštitou	 mezinárodního	
společenství	Kayumari.	Maitri	Breathwork	bylo	 rozvinuté	 v	 80.	 letech	 ve	 Spojených	 státech	
Jeneane	 Prevatt,	 Ph.D.	 a	 Russellem	 D.	 Parkem,	 Ph.D.	 jako	 technika	 zpřístupňující	 rozšířené	
stavy	 vědomí	 pro	 vnitřní	 rozvoj	 a	 léčení	 i	 následnou	 integraci	 našich	 vhledů	 a	 hlubokých	
zkušeností	 z	 těchto	 stavů	do	každodenního	 života.	 Je	 jednou	 z	 variací	cest	 sebezkušenostní	
práce	s	dechem	(jakou	je	například	také	v	ČR	známé	holotropní	dýchání	Stanislava	a	Christiny	
Grofových).	 S	 Maitri	 Breathwork,	 které	 je	 prozatím	 v	 ČR	 novějším	 přístupem,	 mají	 ve	
Spojených	státech	i	v	Evropě	zkušenost	lidé	z	nejrůznějších	oblastí	života	i	profesní	orientace	
(terapeuti,	 umělci,	 lékaři,	 psychologové,	 herci,	 právníci,	 manažeři,	 léčitelé,	 studenti).	 Maitri	
dýchání	 je	podpůrnou	technikou	napomáhající	spirituálnímu,	vnitřnímu	rozvoji	a	celkovému	
procesu	úzdravy	na	rovině	duchovní,	psychické	i	fyzické.	



 
7 

PŘEHLED	HOSPODAŘENÍ	ZA	ROK	2018 

Některé	akce	jsou	plně	realizovány	dobrovolníky,	tudíž	bez	nároku	na	honorář. 
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PhDr.	YVONNA	LUCKÁ	

RADKA	JANĎOURKOVÁ	

GEORG	HODEK	

	

Výbor	zapsaného	spolku	2018 
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Kontakt	
Kayumari,	z.	s.	
	
Boršov	280/2,	Staré	Město,	110	00	Praha	
IČO:	22708715	
info.kayumari@gmail.com	
www.kayumari.cz	
 


