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Dit jaar zullen we wederom met simultane lezingen gaan werken. Naast het hoofdprogramma op het grote podium (500
stoelen), zijn er een aantal kleinere zalen waar tegelijkertijd lezingen worden georganiseerd. Zo kan iedere bezoeker een
lezing naar eigen voorkeur kiezen. (De sprekerslijst wordt de komende tijd nog verder aangevuld.)
Datum: zaterdag 7 november 2009
Tijdstip: 10.00 - 22.00 uur
Plaats: Grand Hotel Krasnapolsky, Amsterdam
Entree prijs:
90,- Euro bij voorinschrijving tot 31 oktober
De entree prijs is inclusief koffie, thee en/of water gedurende de hele dag.
Tevens ontvangt u bij aankomst een verrassingspakket.Optioneel is een lunch tijdens de middagpauze voor 20 Euro in
de sfeervolle Wintertuin. Het geeft u tevens de gelegenheid om bij een van de sprekers aan te schuiven en met
hem/haar van gedachten te wisselen:Kaarten worden aan de zaal uitgereikt.Opgave:Frontier Sciences Foundation
Leliegracht 42
1015 DH Amsterdam
tel: 020-3309151
fax: 020-3309150
e-mail: info@fsf.nl
Postbank: 7231599Tegelijk met uw opgave dient u het bijbehorende bedrag over te maken op een van bovenstaande
bankrekeningnummers. Uw reservering is definitief na ontvangst van uw betaling. Vergeet niet de volgende gegevens
duidelijk te vermelden: naam, adres, woonplaats, tel nummer en e-mail adres. Via e-mail en het volgende nummer van
Frontier Magazine zult u uitgebreider geïnformeerd worden over dit Frontier Symposium. Bij annulering voor 10 oktober
wordt het volledige entreebedrag teruggestort.Wilt u meer weten over de wereld om ons heen en over ons verleden en
onze toekomst dan is het Frontier Symposium de ideale plaats om uw eigen zoektocht te beginnen of voort te zetten. Al
vindt u misschien geen definitieve antwoorden, u leert wel de juiste vragen stellen. En dat is minstens zo belangrijk!
Gezien de belangstelling voor het vorige Symposium raden wij iedereen die geïnteresseerd is aan, zich zo snel mogelijk
voor het Symposium van aanstaande november op te geven. Vol is immers vol en het zou jammer zijn dit unieke
evenement (want waar anders treft u zo veel enthousiaste, bevlogen Nederlandstalige grenswetenschappers aan?) te
moeten missen. In navolging van de succesvolle eerdere edities, vindt op 7 november a.s. het achtste Frontier
Symposium plaats. Dit keer zal een dag gevuld worden met boeiende lezingen over interessante, mysterieuze,
ongrijpbare fenomenen als UFO's, graancirkels, verdwenen beschavingen, geheime technologieën en verborgen
machtsstructuren&hellip; en de uitreiking van de Frontier Award. Tevens zullen er een groot aantal stands aanwezig zijn
van personen en organisaties die zich bezighouden met de grenswetenschappen.Voorlopige Sprekerslijst :
(wijzigingen voorbehouden grote en kleine zaal)Robert Boerman - Vrije Energie
www.ecolodgeic.nl & www.geet.nl
Hayo Bol - Resonantie is de weg naar perfectie
www.hayobol.nl
Patricia Cori - auteur van De terugkeer van Atlantis
www.sirianrevelations.net
André Douzet - Nieuwe ontwikkelingen in Rennes le Château & Perillos
www.perillos.com
Jaap van Etten - Kristallen schedels
www.lemurantis.com
Reinout Guepin - Schauberger en de herontdekking van de aether
www.implosie.nl
Bert Janssen - Vele boodschappers één boodschap
www.bertjanssen.nl
Marcel Messing - YES WE CAN!
www.wijwordenwakker.org
Richard van Rijswijk - Zandcirkels
www.artdezign.nl
Lucas Slager - Life Coach in veranderende tijden
www.centrelothlorien.com
Bas Steman - Levend bewijs van Reincarnatie
www.bassteman.web-log.nl
Albert Toby - Kredietcrisis, de nieuwe religie
www.tobyornottoby.com
Peter Toonen - Maya's en 2012
www.natuurlijketijd.nl
James Twyman - De Moses Code
www.jamestwyman.com
http://www.energieregie.nl
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Dos Winkel - Wat is er mis met vis
www.dos-bertie-winkel.com
Klik hier voor meer sprekers informatie.
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