
22. – 24. února 2013 
Víkendový seminář včetně ukázek vaření 

Regionální knihovna, Teplice v Čechách 
  

s Adelbertem a Wieke Nelissen 
řediteli Kushi Institutu pro Evropu 

 

                                                                                  Zdraví  

                             ženy a rodiny 
 

 
Léčivá síla stravy & přirozený životní styl 

 
 
 
 
   
 

 
Program víkendového semináře: 
 

Pátek  18.30 - 21.00  Zdraví ženy a rodiny, úvodní lekce 
Sobota 09.00 - 10.30  7 stupňů vývoje nemoci ženy I, lekce  
        11.00 - 12.30  7 stupňů vývoje nemoci ženy II, lekce + oběd 
        14.30 - 16.00  Specifické zdravotní problémy, lekce 
        16.15 - 18.15  Vaření pro zdraví ženy, ukázka vaření + večeře 
Neděle  09.00 - 10.30  Menstruace jako řeč těla, lekce 
        11.00 - 12.30  Posilující, detoxikační a relaxující jídla, ukázka vaření 
        13.00 - 14.00  Oběd, ukončení 
 
Učastníci  obdrží  dotazník, ve  kterém  vyplní  témata  dle vlastního zájmu. Tato  budou  probírána   detailně,  např.: 
stres,  únava  a  nedostatek  energie   •   vztahy a sexualita  •  pět podmínek šťastného vztahu   •   jak získat a udržet  
ideální váhu   •   prevence  vzniku cyst a nádorů   •   jak  získat  a  udržet  hormonální  rovnováhu    •    osteoporóza      
menopauza   •   přirozené těhotenství   •   anemie   •   hypertenze  •   neplodnost  •   rub a líc očkování   •   alergie   •   
křečové žíly   •   celulitida   •   osudovost  ženy diagnostikou menstruace  •  intuice  •  vitalita  ...  
 

Seminář i přednášky budou v anglickém jazyce s českým překladem 
 

Přednáška v PRAZE 
Maitrea, Týnská ulička 6 
s Adelbertem Nelissenem 

 

Léčivá síla stravy 
středa 20. 2. 2013, 18.30 – 21.00h 

Přednáška v TEPLICÍCH 
Regionální knihovna 

s Adelbertem Nelissenem 
 

Zdraví ženy a rodiny 
pátek 22. 2. 2013, 18.30 – 21.00h 



Adelbert a Wieke Nelissen / Nizozemí 
 

Patří mezi experty světového formátu v oblasti preventivní a léčebné výživy. Adelbert je lékařem čínské medicíny 
a vychází zejména z ní a makrobiotiky. V 70. letech založil jednu z předních společností zabývající se výrobou 
a obchodem s produkty zdraví prospěšné výživy. Tím se zasloužil o existenci a dostupnost kvalitních potravin 
a surovin, včetně např. kulaté /evropské/ bio rýže, tofu, tempehu, kváskového chleba, marmelád a sladkostí bez cukru 
a dalších. Wieke je vyhlášená svou chutnou a léčebnou kuchyní. Oba jsou zakladateli Kushi Institutu pro Evropu, 
mezinárodního vzdělávacího centra makrobiotiky a přirozeného životního stylu. V současnosti se věnují zejména 
přednáškové činnosti a konzultacím. Jejich přednášky přesně pronikají k podstatě problému a jsou podloženy 
zkušenostmi a praxí. Oba přednáší nejenom v Amsterodamu, ale i na dalších místech Evropy a světa. V listopadu 2011 
i 2012 byl např. Adelbert pozván do Číny, kde přednášel na několika univerzitách. Každé léto organizují dvoutýdenní 
konferenci v Nizozemí, na kterou přijíždí několik set účastníků z celého světa. Nyní pracují na projektu „Ideální 
stravovací vzorec pro lidstvo“.  Společně mají 5 dětí a 6 vnoučat.  
_______________________________________________________________________________________ 
 

Registrace & informace 
Večerní přednáška v Praze: 350 Kč při zaplacení na účet do 13.2.2013, 400 Kč po 13.2. nebo při platbě na místě,  
www.maitrea.cz. 
Večerní přednáška v Teplicích: 300 Kč při platbě ve Zdravém obchůdku U SLAVÍKA Teplice, Masarykova 428/28 
nebo na účet vždy do 13.2.2013, 350 Kč po 13.2. nebo při platbě na místě.  
Víkendový seminář v Teplicích, včetně páteční přednášky: 2990 Kč splatnost do 11.1.2013,  3290 Kč splatnost 
do 1.2. 2013,  3490 Kč splatnost po 1.2. 2013,  3690 Kč na místě.  Cena semináře zahrnuje: 12 hodin intenzivní 
výuky, ukázky vaření, překlad, studijní materiály, sobotní oběd a večeři, nedělní oběd, čaj a zdravé občerstvení 
po celou dobu konání semináře.  
Přihlášky: Na e-mail či telefon pořadatele – Mgr. Miroslava Slavíková. Info www.u-slavika.cz.  
Platba semináře: Zaplacením celé částky nebo nevratné zálohy ve Zdravém obchůdku U SLAVÍKA Teplice, 
Masarykova 428/28 nebo na účet pořadatele + doplatek v hotovosti před začátkem semináře. Součástí platby 
za rezervaci je nevratná záloha 1000 Kč. Rezervované místo může případně využít Vámi zvolený náhradník.  
Účet: 1163739023/0800. Jako text uveďte příjmení a e-mailovou adresu nebo telefon.  
Místo semináře: Teplice v Čechách, Regionální knihovna Teplice, Lípová 13. V příjemném lázeňském městě mezi 
Českým středohořím a Krušnými horami, nazývaným Malá Paříž. Zahájení: Pátek 22.2. registrace od 17.30h.  
Jídlo: Vyvážené a chutné makrobiotické pokrmy připraví kuchaři vyškolení v Kushi Institutu, pod vedením Wieke 
Nelissen a lektorky Jarky Adamcové. Vaříme z biopotravin. 
Skupinová konzultace: Neděle 24.2. v Teplicích, 15–18h, max. 12 osob (cena 45€/osobu), s překladem.  
Komplexní rodinné či osobní konzultace: Čtvrtek 21.2. v Praze a v pondělí 25.2. v Teplicích (cena 100€/h). 
Konzultace budou v anglickém jazyce, v případě potřeby s překladem do češtiny. Rezervace a informace u pořadatele.  
Ubytování: Není součástí semináře. V Teplicích doporučujeme Hotel Antonie, dobrá cena, 15 minut chůze parkem 
do místa konání semináře, lze se snídaní i bez, součástí snídaně je kváskový chléb, luštěninové pomazánky a zelenina 
www.hotel-antonie.cz (5% sleva pro účastníky semináře). Nebo http://ubytovanicentrum.cz. 
 

Pořadatel:  Mgr. Miroslava Slavíková   slavikovamiroslava@seznam.cz   tel.775 643 340 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Partneři   
 
The Kushi Institute of Europe Amsterdam                   Zdravý obchůdek U SLAVÍKA Teplice                                                        
 www.macrobiotics.nl                                                        www.u-slavika.cz 
            

      
 
Sponzoři 

  
                                                                                                                                                                                     


