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Michael Barnett
Prague, 9. - 11. March 2018 

Weekend Seminar with

Záblesk věčnosti
Tady jsi!

Jak bys mohl nebýt!

Je to něco, co nezemře.

Náleží to věčnosti.

MB

There you are!
How can you possibly not be!

There's nothing of this to die.

It belongs to timelessness.

A Glimpse of Eternity

Poplatek za seminář - Seminar fee
210 €
2 800 Kč pro občany ČR for Czech citizens
Platí se při registraci v pátek 9.3. večer. 
Paid at registration on Fri evening, March 9.

Rezervace a informace - Booking and information
Organizační tým - Organizers team
E-mail: <michaelbarnett@tiago.cz>
Tel: (+420) 77 666 2751

Stravování - Eating
Během semináře Vám nabídneme čaj, kávu a malé pohoš-
tění. Poblíž místa konání semináře je několik restaurací a 
ob chodů různé cenové úrovně.
During the seminar we offer tea, coffee and a little snack. 
Nearby the seminar place there are a few restaurants and 
shops, both cheap and higher quality.

Ubytování - Accommodation
Poblíž místa konání jsou hotely, hostely a studentské ko-
leje. Při domluvě předem je zde také možnost přespat u 
některých spoluúčastníků doma. 
There are hotels, hostels and dormitories as well as B&Bs 
nearby. We can also try and organize a place to sleep for 
you at some of the participants‘ place. Feel free to ask.

Přineste si
Pohodlné oblečení, meditační polštářek a obuv na přezutí 
dovnitř.Účast na semináři je dobrovolná. Každý účastník je 
po celou dobu zodpovědný sám za sebe i veškeré své jed-
nání. Seminář není náhradou lékařské nebo terapeutické 
péče. Pokud jste na pochybách, po raďte se s vašim léka-
řem nebo terapeutem.

In case of cancelation a handling fee of € 60,- will be 
charged. Participation in the seminar is voluntary. Every 
participant is responsible for themselves and whatever they 
do at all times. The seminar is not a substitute for medical 
or therapeutic treatment. If you are in doubt consult your 
doctor or therapist for advice.


