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GRATIS OPEN DAGEN
Zaterdag 6 oktober

11.00 – 12.30 uur
Kookdemonstratie

DE HELENDE KRACHT 
VAN MISOSOEP

14.00 – 16.00 uur
Lezing

ZEVEN GEHEIMEN VOOR 
EEN NATUURLIJKE IMMUNITEIT

Zaterdag 3 november
11.00 – 12.30 uur

Kookdemonstratie
EEN BEAUTY TRIP 

IN DE KEUKEN

14.00 – 16.00 uur
Lezing

OOSTERSE DIAGNOSE BIJ 
O.A. OBAMA EN ROMNEY

Heerlijke snacks en lunch verkrijgbaar in de Deshima lunchservice van het Kushi Instituut

Zaterdag 8 december
11.00 – 12.30 uur

Kookdemonstratie
FEESTELIJK 

KOKEN

14.00 – 16.00 uur
Lezing

STOP STRES EN VERMOEIDHEID 
IN ZEVEN STAPPEN

1STE OPEN DAG

Zaterdag 
15 september 

11.00 – 12.30 uur
Lezing

HET IDEALE EETPATROON: 

UTOPIE OF HARDE NOODZAAK?

14.00 – 15.30 uur

DE WONDERE WERELD 

VAN TOFU EN TEMPEH

HERFST / WINTER 2012



Dinsdagavond Kookdemonstraties 
met de heerlijkste recepten!            
met Wieke, Adelbert & Horriah Nelissen, Karin Baank, Jarka Adamcova e.a.

Eet vooraf je avondmaaltijd in de Deshima Self Service!
De Deshima self service is voor cursisten geopend tot 19.00 uur met saladebar, 
hete soep, hartige en zoete snacks. Voor een dinerbox gelieve telefonisch te 
reserveren bij de Deshima self service 020-626 99 33

19.00 – 21.00 uur, daarna proeven en napraten 
Kosten: € 20 per les / 2de persoon € 15 / Deshimakaarthouders 10% korting

25 september *
KOKEN VOOR JE GEZONDHEID
Deze les leer je hoe je een maaltijd kunt samenstellen die lekker, gezond en in 
balans is, met de beste voedingsmiddelen

2 oktober
GROENTEN ZIJN HIP!
Alle heerlijke kookstijlen voor de verschillende soorten groenten uit de 
Chinese en Japanse keuken: bladgroen, ronde groenten en wortelgewassen. 
Wees slim met vuur en smaken

9 oktober
VOEDING ALS MEDICIJN
Bij elk gerecht wat je maakt, zou je de vraag moeten stellen: wat doet het voor 
mijn gezondheid? Leer van de verschillende producten de genezende kracht. 
Soepen, dranken en gerechten met granen, groenten, bonen en meer...

16 oktober *
OUDERWETS LEKKERE BONENSOEPEN ALS MAALTIJD
Goede soep brengt mensen bij elkaar. In deze les worden traditionele 
maaltijdsoepen uit verschillende landen getoond

23 oktober
DE NIEUWSTE TOFU EN TEMPEH GERECHTEN
Bewust kiezen voor plantaardige eiwitten. Goed voor je gezondheid en voor 
het milieu. En echt waar, iedereen vindt dit lekker! Ook je partner!

6 november *
GEZOND ETEN ONDERWEG OF OP JE WERK
Welke gerechten zijn het meest genietbaar op je werk of onderweg? Hoe 
verpak je al dat lekkers?

13 november *
DUURZAAM EN LEKKER KOKEN, HOE DOE JE DAT?
Goede voedselkeuzes en de juiste bereidingswijze helpen je gezondheid en 
je draagt dagelijks bij aan een harmonieuzere wereld

20 november
SNELLE, MAKKELIJKE EN HEERLIJKE DESSERTS
De gezonde verleiders: zoete desserts met gebruik van de beste natuurlijke 
zoetmiddelen zoals rijstmoutstroop, amazake, mirin, diksappen en fruit

27 november 
“HOME MADE” GEBAK EN KOEK
Nu ga je iedereen ervan overtuigen dat gebak zonder suiker, zuivel en eieren 
het allerlekkerst is

4 december *
NOODLES EN PASTA IN WEINIG TIJD
Gebakken, in soep of salade, met groenten en tofu. De gerechten zijn simpel, 
maar door variatie in de ingrediënten hebben deze pastamaaltijden een 
goede balans 

11 december
DECEMBER SNACKS
Heerlijke hartige en zoete snacks voor de komende feestdagen, zonder suiker 
of zuivel

18 december *
SPETTEREND KOKEN VOOR DE FEESTDAGEN
Een heerlijk, veganistisch menu voor feestelijke maaltijden, zonder stress! 
Inclusief soep en dessert

N.B. Op de data met een ster * wordt een volledige maaltijd getoond. 
Zo leer je meer over menuplanning

De Kunst van het Koken  |    culinair, lekker & gezond

De Macrobiotische Keuken 
Je wil een gezondere eet- en leefwijze, maar je ziet door de bomen het bos niet meer? Kom dan naar deze kooklessen, leer een enorme 
variëteit aan producten kennen en hoe ze lekker en gemakkelijk klaar te maken! Koken is de sleutel tot je gezondheid! Moderne 
voedingswetenschappelijke inzichten bevestigen steeds nadrukkelijker het grote preventieve belang van de praktijk van de veganistisch 
macrobiotische keuken: plantaardig, vers, volwaardig, vezelrijk en vetarm en rijk aan mineralen, vitamines, vezels en 
Omega 3-6-9. Elke hap brengt jou persoonlijk dichter bij een goede gezondheid en helpt de planeet aarde in zijn voortbestaan.

De macrobiotische, (meestal veganistische) keuken maakt gebruik van biologische volle granen en granenproducten, seizoen 
groenten, peulvruchten, zeegroenten, pickles, fruit, noten, zaden, plantaardige oliën, een aantal natuurlijke smaakmakers 
en, als je wilt, af en toe (verantwoorde) vis. Zonder zuivel, vlees, kaas, eieren en zonder suiker leer je  heerlijke maaltijden, snacks 
en toetjes te maken. Duurzamer en milieubewuster kan haast niet. 

De lessen zijn demonstraties. Mocht je zelf aan de slag willen gaan, kom dan naar een van de Kunst van het Koken weekends. 
Daar doe je workshops en kook je zelf een aantal gerechten. 

Voor alle programma’s is opgave schriftelijk of telefonisch noodzakelijk!



De Kunst van het Koken  |    culinair, lekker & gezond

Donderdagavond Gemberkompres Workshop 
26 januari en 22 maart
met Jarka Adamcova
Donderdagavond 19.00 – 20.30 uur
Kosten: € 15 per les 

Gemberkompressen geven een goede doorbloeding 
en helpen pijnen en stijfheid te verlichten.
Je leert bij elkaar de techniek en ook wanneer en op welke plekken je zo’n 
kompres kunt geven. En je zult een heerlijke nachtrust hebben na deze les!

Vrijdagochtend Kooklessen
De genezende Kracht van Voeding 
5 en 12 oktober, 23 en 30 november
met Adelbert en Wieke Nelissen
Vrijdagochtend 10.00 – 12.00 uur
Kosten: € 20 per les / 2de persoon € 15

De macrobiotische voedingswijze wordt internationaal gezien als het Ideale 
Eetpatroon voor de mensheid. Smaakvol, culinair en gezond, en heilzaam voor 
alle leeftijden! Leer tijdens deze 4 kooklessen alle, misschien niet zo bekende, 
producten kennen, hoe ze te bereiden, hoe een maaltijd samen te stellen die 
bij jou en je werk past. Er is tijd voor persoonlijke vragen, die in een volgende 
les uitgewerkt worden tot gerechten.
Inclusief de Ideaal Eetpatroon brochure.

Art of Life School

De professionele Opleiding voor persoonlijke en 
mondiale Ontwikkeling, Gezondheid en Welzijn 
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. Maak vrienden met studenten uit 
de hele wereld.

1 - 13 oktober 2012 - Art of Life School Level 1
1 - 13 november 2012 - Art of Life School Level 2
1 - 13 februari 2013 - Art of Life School Level 3

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 13 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)

De lessen worden in de Engelse taal gegeven, neem contact op als u vertaling 
nodig heeft. Voor uitgebreide informatie over het curriculum, data 2013, 
accommodatie, prijzen en kortingen, bezoek onze website.

Avondlezingen
met Adelbert Nelissen
Woensdag- en donderdagavond van 19.30 – 21.00 uur
Kosten: 15 Euro per les / 2de persoon 10 Euro
Deze lessen worden in het Engels gegeven
 
18 oktober
HOW TO CREATE VITALITY AND  STRONGER IMMUNITY
 
24 oktober
FROM WOMEN’S HEALTH TO A HEALTHY AND PEACEFUL SOCIETY
 
15 november
LOVE GOES THROUGH THE STOMACH
 
13 december
FOOD FOR MIND AND SPIRIT

Zaterdagochtend Sushi Workshops 
13 oktober, 10 november en 1 december (feestsushi‘s)
Tijd: 10.00 – 12.30 uur
Kosten € 25 / 2de persoon € 20 

Leer je eigen sushi’s maken! Bijvoorbeeld als maaltijd en als party- of 
picknicksnack. Met verschillende traditioneel Japanse vullingen en 
dipsaus. Een korte, duidelijke demonstratie en daarna doe je het zelf! 
Je gaat naar huis met je eigen sushi-lunchbox. 

TIP! GEEF EEN SUSHI WORKSHOP ALS 
CADEAUBON! VERKRIJGBAAR IN DE WINKEL 
OF TE BESTELLEN BIJ HET KUSHI INSTITUUT

Woensdagavond Gemberkompres Workshop 
17 oktober, 14 november en 12 december
met Jarka Adamcova
Woensdagavond 19.00 – 20.30 uur
Kosten: € 15 per les 

Gemberkompressen geven een goede doorbloeding 
en helpen pijnen en stijfheid te verlichten.
Je leert bij elkaar de techniek en ook wanneer en op welke plekken je zo’n 
kompres kunt geven. En je zult een heerlijke nachtrust hebben na deze les!

Vrijdagochtend Kooklessen
De genezende Kracht van Voeding 
5 en 12 oktober, 23 en 30 november
met Adelbert en Wieke Nelissen
Vrijdagochtend 10.00 – 12.00 uur
Kosten: € 20 per les / 2de persoon € 15

De macrobiotische voedingswijze wordt internationaal gezien als het Ideale 
Eetpatroon voor de mensheid. Smaakvol, culinair en gezond, en heilzaam voor 
alle leeftijden! Leer tijdens deze 4 kooklessen alle, misschien niet zo bekende, 
producten kennen, hoe ze te bereiden, hoe een maaltijd samen te stellen die 
bij jou en je werk past. Er is tijd voor persoonlijke vragen, die in een volgende 
les uitgewerkt worden tot gerechten.
Inclusief de Ideaal Eetpatroon brochure.

www.macrobiotics.nlVoor alle programma’s is opgave schriftelijk of telefonisch noodzakelijk!



Spiritueel Seminarie
13 – 16 december
met Adelbert Nelissen

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. Op het programma staan 
dagelijks eenvoudige, maar effectieve oefeningen en mantra’s. 
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 incl. maaltijden, overnachtingen (beperkt beschikbaar), lessen, 
studiegids en deelnamecertificaat 
2de persoon 10% korting  / 25% korting voor nieuwe Art of Life School 
studenten. Tijd: donderdag 17.00 uur tot zondag 17.00 uur

Nine Star Ki Chinese Astrologie 
Voorspellingen voor 2013          
1 – 3 februari 2013
met Adelbert Nelissen

PERSOONLIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE VOORSPELLINGEN VOOR 2013
2013 Aarde 5 jaar: 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 niveau’s voor te bereiden voor het komende jaar.

Kosten: € 295 incl. maaltijden, overnachtingen (beperkt beschikbaar), lessen, 
studiegids en deelnamecertificaat 
2de persoon 10% korting  / 25% korting voor nieuwe Art of Life School 
studenten. Tijd: vrijdag 17.00 uur tot zondag 17.00 uur

Speciale thema programma’s  |    voor in het weekend

Kookschool - De Kunst van het Koken
EEN INTENSIEVE TRAINING IN MACROBIOTISCH KOKEN 
VOOR EEN BETERE GEZONDHEID
met Wieke, Adelbert en Horriah Nelissen, Karin Baank, Jarka Adamcova e.a.

18 - 21 oktober
VITALITEIT EN STERKERE IMMUNITEIT
Kooklessen en workshops gericht op het versterken van je immuniteit en 
energie. Je leert veel over de werking van voeding, het samenstellen en 
bereiden van gebalanceerde maaltijden. Veel tijd voor persoonlijke vragen.

15 – 18 november 
KOKEN VOOR DE FEESTDAGEN, VOOR FAMILIE EN VRIENDEN
Kooklessen en workshops met als rode draad de lekkerste en elegantste 
gerechten, waar je je familie en vrienden mee kunt verleiden. Zo worden de 
feestdagen een culinair feest. En vergeet niet: liefde gaat door de maag!

Kosten: € 425 incl. maaltijden, overnachtingen (beperkt beschikbaar), lessen, 
studiegids en deelnamecertificaat 
2de persoon 10% korting  / 25% korting voor nieuwe Art of Life School 
studenten. Tijd: donderdag 17.00 uur - zondag na de lunch

Vrouw en Gezondheid
24 – 28 oktober  
met Adelbert en Wieke Nelissen e.a.

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, gezonde maaltijden, voel je je al als herboren!

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

Kosten: € 475 incl. maaltijden, overnachtingen (beperkt beschikbaar), lessen, 
studiegids en deelnamecertificaat 
2de persoon 10% korting  / 25% korting voor nieuwe Art of Life School 
studenten. Tijd: woensdag 17.00 uur - zondag na de lunch

DOELSTELLING VAN HET KUSHI INSTITUUT
Al sinds de oprichting in 1978 streeft het Kushi Instituut naar een 
symbiose van moderne en traditionele geneeswijzen, van analytische 
en holistische denkwijzen en van universele traditionele waarden en 
technologische verworvenheden, met als doel de mens en de natuur 
duurzaam te laten voortbestaan, in vrede, harmonie en gezondheid, 
zonder onderscheid in afkomst, geslacht, ras, cultuur of geloof. 
Deze weg heet macrobiotiek. Het Kushi Instituut bestaat 34 jaar

Voor alle programma’s is opgave schriftelijk of telefonisch noodzakelijk!

Weteringschans 65 • 1017 RX • Amsterdam
Telefoon 020 625 7513 • e-mail kushi@macrobiotics.nl 

DIENSTEN
met Jarka Adamcova, e.a.
• Shiatsumassage behandeling / Gemberkompres sessie
Afspraken en uurtarieven: via de receptie van het Kushi Instituut 

ADVIEZEN 
met Adelbert of Wieke Nelissen 
• Persoonlijk of familie leef- en eetwijze-advies voor je gezondheid 
• Feng Shui consult voor woon- of werkomgeving
• Nine Star Ki astrologie consult 

Elk advies is geheel vrijblijvend en kan aanvullend  zijn op andere, 
(medische) behandelingen of therapieën

Afspraken ean uurtarieven: via de receptie van het Kushi Instituut

Bezoek onze website voor meer informatie, kortingen en inschrijvingen


