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ZÁMĚR KAYUMARI

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

Předmětem hlavní činnosti spolku je:

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 pěče 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.



O KAYUMARI

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.



AKCE

Naše aktivity v roce 2021

Setkání členů Kayumari

Dětský Stargate

Pravidelně nepravidelná víkendová setkání  
všech přátel a příznivců Kayumari

Setkání členů Kayumari probíhalo v roce 2021 výhradně online. Na pravidelných setkáních 
se probírala aktuální situace a provozní otázky týkající se společenství.

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.

V tomto roce bylo setkávání příznivců a přátel Kayumari částečně ovlivněno pandemií 
covid-19. Vzhledem k vládním opatřením jsem byli nuceni flexibilně reagovat na aktuální 
situaci a přizpůsobovat se podmínkám pro setkávání. 



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.



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 
ZA ROK 2021
Některé akce jsou plně realizovány dobrovolníky, tudíž 
bez nároku na honorář.
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Kontakt 
Kayumari, z. s.Kayumari, z. s.

Boršov 280/2, Staré Město, 110 00 Praha
IČO: 22708715
info.kayumari@gmail.com
www.kayumari.cz


