
Weteringschans 65 • 1017 RX • Amsterdam, NL • telefoon +31 (0) 20 625 7513 • e-mail kushi@macrobiotics.nl

De Art of Life School

De Kunst van het Koken 

Vrouw en Gezondheid

9 Star Ki Astrologie

De 5 Transformaties

Spiritueel Seminarie

www.macrobiotics.nl

Internationaal programma voor 2012

en 
nog  meer

Doe mee met de 13e Internationale 
Macrobiotische Zomerconferentie
29 juli - 10 augustus



26 – 30 mei & 24 – 28 oktober  
Voor natuurlijke gezondheid, schoonheid, vitaliteit en welzijn
Gun jezelf tijd voor een gezonde leefwijze. Veel vrouwen hebben op deze manier met succes hun gezondheid 
verbeterd. Na 4 dagen van persoonlijke aandacht, in een vriendelijke sfeer, voel je je al als herboren!

De lessen zijn gericht op jouw persoonlijke gezondheidsproblemen. Je leert heerlijke en geneeskrachtige 
maaltijden, snacks en dranken te maken. Mogelijkheid tot shiatsu massage en gemberkompressen

Kosten: € 475 per cursus inclusief lessen, studiegids, 3 macrobiotische maaltijden per dag, accommodatie 
(beperkt beschikbaar) en deelname certificaat / 2e persoon 10% korting / 25% korting voor Art of Life School 
studenten van 2012
Tijd: 26 – 30 mei: zaterdag 17.00 uur tot woensdag na de lunch 
24 – 28 oktober: donderdag 17.00 uur tot zondag na de lunch

13 – 16 december
Voedsel voor lichaam en geest
Deze dagen vinden plaats in een ambiance van rust. Je eet zuivere en eenvoudige maaltijden, kauwt 150 keer 
in stilte. Dagelijks eenvoudige, maar effectieve oefeningen en mantra’s staan op het programma. En verder: 
praktische adviezen voor het oplossen van emotionele en spirituele stagnaties met als resultaat een helderder 
bewustzijn over je spirituele weg in het leven

Kosten: € 325 inclusief lessen, studiegids, 3 macrobiotische maaltijden per dag, accommodatie (beperkt 
beschikbaar) en deelname certificaat / 2e persoon 10% korting / 25% korting voor Art of Life School studenten 
van 2012. Tijd: donderdag 17.00 uur tot zondag 17.00 uur. Draag comfortabele kantoenen kleding

Vrouw en Gezondheid 

Spiritueel Seminarie

20 – 22 april
Kompas voor het dagelijks leven
Ben je er aan toe om je leven een heldere, gezondere en lonende richting te geven?
Dit programma bied je een goed inzicht in alle aspecten van het leven

Je leert hoe de levenscyclus uitgelegd kan worden in vijf stadia van energie, die kunnen worden toegepast op 
alle aspecten van het leven: de planten- en dierenwereld, gezondheid en ziekte, oorlog en vrede, economie, 
politiek, psychologie, relaties, kunst en architectuur, wetenschap en geschiedenis, spiritualiteit en bestemming

De meest uitgebreide workshop over de 5 transformaties ooit geboden! Dit programma geeft je de praktische 
kennis voor beter begrip van energiestromen, hoe je leven in te richten en je doel te verwezenlijken 

Kosten: € 275 inclusief lessen, studiegids, 3 macrobiotische maaltijden per dag, accommodatie (beperkt 
beschikbaar) en deelname certificaat / 2e persoon 10% korting / 25% korting voor Art of Life School 
studenten van 2012
Tijd: donderdag 17.00 uur tot zondag na de lunch

De 5 Transformaties (Elementen)
met Adelbert en Wieke Nelissen

met Adelbert en Wieke Nelissen e.a.

met Adelbert Nelissen

kijk voor meer informatie op onze website www.macrobiotics.nl

kies een datum die je past!

Alle lessen van dit internationale programma worden in de Engelse taal gegeven



Verbeter je gezondheid, verbeter je kookkunsten
Een intensieve training in macrobiotisch koken voor een betere gezondheid
• Dagelijkse demonstraties en workshops
• Groepdiscussies met persoonlijke adviezen
• Creatieve en persoonlijke menuplanning
• Studiegids met recepten en kooktechnieken

18 – 21 oktober
Vitaliteit en sterkere immuniteit

15 – 18 november 
Koken voor de feestdagen, voor familie en vrienden

Kosten: € 425 inclusief lessen, studiegids, 3 macrobiotische maaltijden per dag, accommodatie (beperkt beschik-
baar) en deelname certificaat / 2e persoon 10% korting / 25% korting voor Art of Life School studenten van 2012
Tijd: donderdag 17.00 uur tot zondag na de lunch

1 – 3 februari 2013
9 Star Ki Chinese astrologie: voorspellingen voor 2013
Voor- en achterkant: home sweet home of totale stagnatie. 
Elke 9 jaar komen we allemaal weer in onze originele positie in de kalender van 9 star ki. Meer dan in andere 
jaren kan ieders uniekheid bijdragen tot een prachtig georkestreerde eenheid en harmonie, zoals een kleurrijk 
schilderij, een melodieus stuk muziek of een vloeiend patroon van bewegingen

Maar ook: door de alomtegenwoordige disharmonie, verwardheid, angst en haat, met de economie in een 
wereldwijde recessie en leiders die helderheid en wijsheid missen, is de kans op oorlog en wereldwijde 
conflicten groot. Met behulp van de 9 star ki astrologische systemen legt Adelbert uit hoe kracht en zwakte, 
kansen en bedreigingen van invloed zijn op je gezondheid, je relaties, carrière, je reizen en je spirituele groei. 
Dit seminarie helpt je je op verschillende niveaus voor te bereiden voor het komende jaar

Kosten: € 295 inclusief lessen, studiegids, 3 macrobiotische maaltijden per dag, accommodatie (beperkt 
beschikbaar) en deelname certificaat / 2e persoon 10% korting / 25% korting voor Art of Life School 
studenten van 2012
Tijd: vrijdag 17.00 uur tot zondag 17.00 uur

Kookschool De Kunst van het Koken

9 Star Ki Chinese Astrologie

met Wieke, Adelbert en Horriah Nelissen, Karin Baank, Jarka Adamcova e.a.

met Adelbert Nelissen
2013 

Aarde 5 
jaar



Studeer met 25 internationaal bekende leraren, actief op het 
gebied van voeding en gezondheid, beweging en sport, kunst en 
expressie, wetenschap en spiritualiteit, opvoeding en zelfontplooiing
Adelbert en Wieke Nelissen, Alex Jack, Phillip Jannetta, Patricio Garcia 
de Paredes, Nini Kossen, Horriah Nelissen, Jeanne van den Heuvel, David 
en Nicola McCarthy, Ryan Shiotani, Sheri DeMaris, Tomoko Amano, Jarka 
Adamcova, Jos Kops, Karin Baank, Bob Carter, Kris en Tijn Touber, Valentina 
Nelissen, Asako Ogawa, Gideon Nelissen, Patrick Sturzenegger, Petronella 
van der Hallen, Vera Blahova, Ayumi Matsuda, e.a.

40 inspirerende lezingen en presentaties met up-to-date 
informatie over de revolutionaire invloed van een 
macrobiotische eet- en leefwijze op:
• Duurzame ecologische oplossingen voor Oost en West
• Preventieve gezondheidszorg in een moderne en 

traditionele samenleving
• De genezende kracht van voeding en een natuurlijke lifestyle
• Praktische spirituele kennis van oude beschavingen
• Persoonlijke begeleiding voor betere gezondheid en vitaliteit

40 macrobiotische veganistische kookdemonstraties 
met oog- en tongstrelende gerechten
• Specialiteiten uit de traditionele Mediterrane, Midden-Oosten 

en Aziatische keuken
• Koken voor singles, familie, partners, kinderen, feesten en op reis
• Afvoerende, versterkende en ontspannende gerechten voor persoonlijke 

gezondheid en spiritualiteit, voor schoonheid, natuurlijk gewicht en vitaliteit 

Doe mee met de 13e Internationale Macrobiotische Zomerconferentie  29 juli - 10 augustus
Een multicultureel festival met deelnemers uit de hele wereld, temidden van bos en heide in het comfortabele Conferentieoord Guldenberg in Helvoirt bij Den Bosch

Voor macrobiotische 
educatie, kennis 
en praktijkervaring

Kies je week
29 juli - 4 augustus
of 4 - 10 augustus

of kom beide weken!

Speciale 
kooklessen en 

lezingen voor beginners

Bel, fax 

of e-mail ons, 

of bezoek onze

 website voor re-

gistratie, alle 

informatie en 

kortingen!



Doe mee met de 13e Internationale Macrobiotische Zomerconferentie  29 juli - 10 augustus

40 workshops en ochtendoefeningen
Uit het Westen
• Buitentraining
• De kunst van beweging
• Nordic walking
• Moderne dans
• Expressie en communicatie
• Muziek en theater
• Alexander techniek

Uit het Oosten
• Yoga
• Do-in en meditatie 
• Tai Chi Chuan & Chi Kung
• Aikido / Kinomichi  
• Mantra en chanting
• Shiatsu massage
• Palm healing  
• 9 Star Ki astrologie
• Feng Shui voor kantoor, 

huis en keuken 
• Kalligrafie en brush painting

Wellness behandelingen
• Shiatsu massage
• Cranio-sacraal therapie
• Feldenkrais
• Alexander techniek

• Gemberkompressen
• Palm Healing
• Voetreflexologie
• Natuurlijke kapper

Macrobiotisch-veganistische maaltijden, café
en Deshima natural food shop 
Heerlijke, biologische, macrobiotisch-veganistische maaltijden, desserts en 
snacks worden bereid door ervaren koks. Op verzoek wordt rekening gehou-
den met speciale voedingswensen, en worden babyvoedsel en volksgenees-
kundige dranken bereid. Er is een macro-café met vers bereidde snacks en 
gebak (zonder suiker of zuivel), en een Deshima winkel met de beste 
kwaliteit voedsel en boeken (zie voor de mail order service www.deshima.eu)

Creatieve kinderprogramma’s voor alle leeftijden 
Een dagvullend programma voor kinderen van alle leeftijden en uit alle 
landen! Met bostochten, zwemmen, theater, muziek, survival, fietsen, 
kookles en meer...

Een multicultureel festival met deelnemers uit de hele wereld, temidden van bos en heide in het comfortabele Conferentieoord Guldenberg in Helvoirt bij Den Bosch

Voor macrobiotische 
educatie, kennis 
en praktijkervaring

Kies je week
29 juli - 4 augustus
of 4 - 10 augustus

of kom beide weken!

Speciale 
kooklessen en 

lezingen voor beginners
Kosten: € 795 p.p. per week / € 1425 p.p. per twee weken. Kinderen 1 – 16 jaar 
50% korting /17 – 25 jaar 25% korting. Prijs inclusief lessen, studiemateriaal, 
3 macrobiotische maaltijden per dag en 3 sterren accommodatie (in 2-3 pers. 
kamers). 1-persoonskamer € 180 extra per week

Superkorting bij inschrijving voor 1 mei
Nb: inschrijving is geldig na ontvangst van een aanbetaling van 
€150 p.p.p. week of €250 p.p.p. twee weken

Gelegenheid voor een eet- en leefwijze consult of Feng Shui en 9 Star Ki 



Internationaal erkend als een van de meest praktische en breed georiënteerde opleidingen 
in de macrobiotische filosofie en praktijk, met ‘s werelds meest ervaren leraren. 
Met persoonlijke begeleiding, groepsdiscussies en leuke excursies

Persoonlijke training: lezingen, kooklessen en praktische workshops
Deel 1 - Persoonlijke ontwikkeling en gezondheidstraining
Deel 2 - Persoonlijke en sociale ontwikkeling en gezondheidstraining
Deel 3 - Persoonlijke, sociale en mondiale ontwikkeling en gezondheidstraining

De eerste 3 delen omvatten een 12 daagse training in:
• De Kunst van Macrobiotisch Koken (incl. workshops)
• Visuele Zelfdiagnose (Oosterse Diagnose)
• Macrobiotische Gezondheidszorg
• Shiatsu Massage / Do-In / Palm Healing
• De Orde van het Universum (de macrobiotische filosofie en principes)

Speciale onderwerpen 
• Meditatie en spirituele oefeningen
• Nine Star Ki astrologie, de 5 transformaties en Feng Shui
• Natuurlijke architectuur en landbouw
• Familie- en gezondheidsonderwerpen

Gevorderde training: lezingen, workshops, essay schrijven en presentaties
Deel 4 - Uitgebreide studies in koken, volksgeneeskunde, diagnose, voeding en milieu onderwerpen
Deel 5 - Training tot leraar: speciale projecten, presentaties, en stages 

Leraren
Adelbert en Wieke Nelissen, Nini Kossen, Horriah Nelissen, Karin Baank, Jarka Adamcova, Jasmijn Nelissen, 
Valentina Nelissen en gastleraren tijdens de Zomerconferentie: o.a. Patricio Garcia de Paredes, 
Jeanne van den Heuvel, Alex Jack, Phillip Jannetta

Data 2012 
Deel 1       1 - 13 april / 29 juli - 10 augustus* / 1 - 13 oktober 
Deel 2      15 - 27 april /  29 juli - 10 augustus* /  1 - 13 november
Deel 3       1 - 13 februari 2013 
Deel 4       29 juli - 10 augustus*
Deel 5   wordt nog aangekondigd
   
   Speciale prijzen voor wie meer delen wil volgen in 2012 en 2013 
   Deel 1, 2, 3 of 4  € 1375 / € 1425*
   Deel 1 & 2, 2 & 3 of 3 & 4 € 2475
   Deel 1, 2 & 3 of 2, 3 & 4 € 3495
   Deel 1 t/m 4  € 4395

   * locatie Zomerconferentie in conferentiehotel Guldenberg, Helvoirt

Prijzen zijn inclusief alle lessen, studiemateriaal, maaltijden, accommodatie (in Amsterdam is beperkte 
accommodatie beschikbaar in 2-3 pers. kamers) en deelname certificaat. Voor een 1-persoonskamer tijdens 
de Zomerconferentie: € 180 extra per week. Na aanbetaling van € 250 per deel is uw registratie van kracht.
De lessen worden in de Engelse taal gegeven, neem contact op als u vertaling nodig heeft

De Art of Life School 
De opleiding in 5 delen voor persoonlijke en mondiale ontwikkeling, gezondheid en welzijn

Sluit vriend-schap met studenten uit de hele wereld

Speciale

aanbieding 

voor meer 

delen in 

2012 - 2013


