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THE BEST FROM EAST AND WEST
In voeding, kookkunst en gezondheid, beweging en sport, 
kunst en expressie, wetenschap en spiritualiteit, 
opvoeding en zelfontplooiing 

Kom met het 
hele gezin!
Voor elke 

leeftijd wat 
wils...

Plus
The Art of 

Life School

prijzen vanaf 
€ 490 p.p. 

voor 1 week 
€ 850 p.p.

voor 2 weken

met 
meer dan 
25 leraren
uit de hele 

wereld

Investeer in je 
gezondheid: 
levenslang 
rendement!

14de Internationale 
Macrobiotische 
Zomerconferentie
4 - 16 augustus

volg ons op twitter & facebook
@MacroBioVegan 
@MacroBioDeshima

Kushi Institute of Europe



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, Chico Varatojo, Patricio Garcia de Paredes, 
Jeanne van den Heuvel, Alex Jack, Phillip Jannetta, Horriah Nelissen, Bob 
Carter, Nini Kossen, Jasmijn Nelissen, Yukiko Sato, Chris Jenkins, David en 
Nicola McCarthy, Ryan Shiotani, Sheri DeMaris, Jarka Adamcova, Valentina 
Nelissen, Jos Kops, Karin Baank, Kris en Tijn Touber, Patrick Sturzenegger, 
Vera Blahova, Serge Matev, 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 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 macrobiotisch-vegetarische 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 

14de Internationale Macrobiotische Zomerconferentie 4 - 16 augustus
Een multicultureel festival met deelnemers uit de hele wereld, midden in bos en heide in het comfortabele Conferentieoord de Guldenberg in Helvoirt bij Den Bosch aan de rand van de Drunense duinen

Kom naar dit spetterende zomerfestival!
De natuurlijke weg naar 
fysieke, mentale en 
spirituele well-being

Kies je week
4 – 10 augustus week 1

10 – 16 augustus week 2
of kom beide weken! 

Kies uit de vele lezingen, 
kooklessen, fysieke trainingen 

en spirituele oefeningen, 
gegeven door de meest  

inspirerende en ervaren leraren

Bel of 
e-mail ons, 

of bezoek onze
 website voor 

registratie 
en meer 

informatie!



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

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 
• Kalligrafie en Sumi-e zenpainting

Wellness behandelingen
• Persoonlijke eet- en leefadviezen
• Shiatsu massage
• Cranio-sacraal therapie
• Feldenkrais
• Alexander techniek

• Palm Healing
• Voet reflexologie
• Natuurlijke kapper
• Gemberkompressen

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

Macrobiotisch-Vegetarische Maaltijden, 
Café en Deshima Natural Food Shop 
Heerlijke, macrobiotisch-veganistische maaltijden, desserts en snacks van 
biologische ingrediënten worden bereid door ervaren koks. Op verzoek 
wordt rekening gehouden met speciale voedingswensen, en worden 
babyvoedsel en volksgeneeskundige 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  www.deshima.eu

14de Internationale Macrobiotische Zomerconferentie 4 - 16 augustus
Een multicultureel festival met deelnemers uit de hele wereld, midden in bos en heide in het comfortabele Conferentieoord de Guldenberg in Helvoirt bij Den Bosch aan de rand van de Drunense duinen

Kom naar dit spetterende zomerfestival!
De natuurlijke weg naar 
fysieke, mentale en 
spirituele well-being

Kies je week
4 – 10 augustus week 1

10 – 16 augustus week 2
of kom beide weken! 

Kies uit de vele lezingen, 
kooklessen, fysieke trainingen 

en spirituele oefeningen, 
gegeven door de meest  

inspirerende en ervaren leraren

Prijzen zijn inclusief alle lessen, studiemateriaal, 3 macrobiotische maaltijden en accommodatie

Registreer vóór 15 februari 15 maart 1 mei 15 juni na 15 juni
Per persoon op basis 
van 1 persoonskamer

1 week € 735 € 775 € 865 € 915 € 975
2 weken € 1.325 € 1.400 € 1.550 € 1.625 € 1.750

Per persoon op basis 
van 2 persoonskamer*

1 week € 635 € 675 € 715 € 755 € 795
2 weken € 1.150 € 1.225 € 1.300 € 1.375 € 1.450

Per persoon op basis 
van 3 persoonskamer*

1 week € 585 € 625 € 665 € 705 €750
2 weken € 1.050 € 1.125 € 1.200 € 1.275 € 1.350

Per persoon op basis 
van 4 persoonskamer*/**

1 week € 545 € 585 € 625 € 665 € 695
2 weken € 950 € 1.025 € 1.100 € 1.175 € 1.250

camping per persoon  
in tent of camper

1 week € 490 € 520 € 550 € 580 € 610
2 weken € 850 € 925 € 1.000 € 1.075 € 1.100

N.B. inschrijving is geldig na ontvangst van een niet terugvorderbare aanbetaling van € 250 p.p. per 
week of € 350 p.p. voor twee weken. Extra korting: 2de persoon 10% korting / 17–25 jaar 25% korting 
kinderen 2-16 jaar 50% korting / baby’s 0-1 jaar 75% korting. Prijswijzigingen voorbehouden
Slaapkamers zijn inclusief douche, toilet, TV en Wifi. * Indien niet geboekt door 1 gezelschap deelt u de 
kamer met andere gasten. ** 4 persoonskamers hebben gemeenschappelijke douches en toiletten 

Vroeg-
boek 

korting!

Speciale 
kooklessen en lezingen 

voor 
beginners



Adelbert Nelissen (Nederland) is co-director 
van het Kushi Instituut van Europa en leraar 
in macrobiotiek met meer dan 40 jaar 
ervaring. Hij is de ontwerper van het Ideale 
Eet Patroon, waarover hij recentelijk lezingen 
heeft gegeven aan diverse universiteiten in 
China

Studeer tijdens de Zomerconferentie met meer dan 25 internationaal bekende leraren

Wieke Nelissen (Nederland) is co-director 
van het Kushi Instituut van Europa, auteur 
van het Summer Cook Book en vele 
kookartikelen. Sinds meer dan 40 jaar geeft 
zij  leiding aan het kooklessenprogramma 
van het Kushi Instituut

Francisco Varatojo (Portugal) is directeur 
van het Macrobiotisch Instituut in Lissabon. 
Hij geeft les in de verschillende centra in 
Europa en was 6 jaar lang voorzitter van 
de International Macrobiotic Assemblee. 
Regelmatig levert hij bijdragen over 
macrobiotiek aan tv-programma’s, 
tijdschriften en kranten

Sheri-Lynn DeMaris (USA) is vooral actief als 
voorvechtster van gezonde schoollunches 
en heeft regelmatig contact hierover met 
schoolleidingen. Zij schreef een 
macrobiotisch kookboek voor kinderen en 
is host en producer van het tv-programma 
“Tea with Sheri”

Jeanne van den Heuvel (België) is sinds 
35 jaar de drijvende kracht achter een 
studiecentrum, gericht op het begeleiden 
van mensen naar een betere leefwijze. 
De laatste jaren legt zij zich toe op het 
onderwijzen van macrobiotiek op scholen

Alex Jack (USA) is de meest actieve schrijver 
over onderwerpen gerelateerd aan de 
macrobiotische eet- en leefwijze. Hij heeft al 
vele titels op zijn naam staan en werkt nauw 
samen met Michio Kushi in Boston. Hij houdt 
zich intensief bezig met het beschermen van 
bruine rijst voor GMO, waarover veel nieuws in 
zijn tijdschrift Amberwaves

Karin Baank (Nederland) is actief als 
kooklerares van het Kushi Instituut en 
studeerde aan de Art of Life School. 
Zij geeft les op verschillende plekken in 
Nederland en België 

Nini Kossen (Nederland) heeft zich 
bekwaamd in fysiotherapie en acupunctuur. 
Zij heeft intensief Shiatsu gestudeerd bij 
Katsunori Sasaki en geeft sinds lange tijd les 
in Shiatsu en Do-in aan het Kushi Instituut en 
aan de dansschool P.A.R.T.S in Brussel

Phillip Jannetta (USA) is actief als 
macrobiotische leraar sinds 1970. Hij 
studeerde intensief in Japan en is de auteur 
van Macrobiotics and Oriental Medicine. 
Hij geeft regelmatig lezingen aan de 
universiteit van Pittsburgh 

Horriah van Veen-Nelissen (Nederland) is 
macrobiotisch opgegroeid en moeder van 3 
kinderen. Zij is een van de belangrijkste kook-
leraressen van het Kushi Instituut en is bijna 
klaar met haar studie aan de antroposofische 
pedagogische academie

Jarka Adamcova (Tsjechië / Nederland) 
werkt als manager aan het Kushi Instituut 
en geeft les aan de Art of Life School in 
Shiatsu en Do-in. Zij is de drijfveer achter de 
organisatie van macrobiotische programma’s 
in haar geboorteland Tsjechië

Patrick Sturzenegger (Zwitserland / Laos) 
behaalde een graad in nucleaire fysica. 
Hij studeerde aan de Art of Life School en 
produceerde lange tijd fermentatie-
producten uit het Verre Oosten, zoals natto, 
tofu, tempeh en ook seitan

Patricio Garcia de Paredes (Spanje/Japan) 
is sinds een aantal jaren de educatieve 
directeur van het Kushi Instituut van Japan 
en heeft jaren als professionele 
macrobiotische kok gewerkt in Japan. Hij is 
de auteur van verschillende kookboeken

Serge Matev (Australië / Oostenrijk) was 
lange tijd chef-kok op de Zomerconferentie. 
Hij geeft regelmatig kookles in Oostenrijk en 
heeft zich vooral toegelegd op het bereiden 
van natuurdesembrood en pickles

Actief op het gebied van voeding en gezondheid, beweging en sport, kunst en expressie, wetenschap en spiritualiteit, opvoeding en zelfontplooiing



Studeer tijdens de Zomerconferentie met meer dan 25 internationaal bekende leraren

Jasmijn Rijkhoff-Nelissen (Nederland) 
is macrobiotisch opgevoed. Zij heeft een 
universitaire graad in geschiedenis en geeft 
les op een middelbare school. Haar studie 
richtte zich een tijd lang op de 
geschiedenis van zuivelconsumptie in 
Europa. Zij is moeder van twee kinderen

Aviva Feinerman (Israël / België) assisteert 
Jeanne van den Heuvel in haar centrum in 
België. Samen met Jeanne geeft ze 
macrobiotische kooklessen aan jonge 
kinderen op lagere scholen. Aviva is een 
van de leiders van het kinderprogramma 
van de Zomerconferentie

Jos Kops (Nederland) is leider van een 
sportschool waar hij les geeft in Aikido, Judo 
en Jiujitsu. Jos heeft aan de Art of Life School 
gestudeerd

Ryan Shiotani (Brazilië / Singapore) is leraar 
Iyengar Yoga en Ashtanga Vinyassa Yoga 
sinds meer dan 15 jaar. Hij heeft 
verschillende jobs gedaan voor televisie en 
werkt momenteel voor de BBC in Singapore

Vera Blahova (Tsjechië) is fysiotherapeute 
en beoefent daarnaast Feldenkrais therapie 
en cranio-sacraal therapie. Zij is moeder van 
twee dochters

Valentina Zabaza Benaran-Nelissen 
(Nederland) kreeg haar dansopleiding aan 
de Theaterschool in Amsterdam en danst bij 
ROSAS in Brussel. Zij geeft regelmatig lessen 
in Do-in aan de Art of Life School. Ze heeft 
een dochter van acht jaar

Yukiko Sato (Japan / USA) studeerde 
macrobiotiek aan het Kushi Instituut in 
Becket, USA. Zij is de auteur van een dessert 
kookboek, wat zeer goed ontvangen is, ook 
buiten macrobiotische kringen

Bob Carter (USA / Frankrijk)  is een fulltime 
Engelse leraar en geeft les in Tai Chi / Qigong 
in Parijs. Al vele jaren geeft hij les tijdens de 
Zomerconferentie

Tijn en Kris Touber (Nederland) verzorgen 
samen lessen over spiritualiteit. Tijn is de 
auteur van verschillende bestsellers en 
samen zijn ze de initiatiefnemers voor iets 
wat een grote beweging lijkt te worden, nl. 
Stadsverlichting, waaraan in Nederland al 
meer dan 500 huishoudens meedoen en ook 
internationaal bekend raakt

Chris Jenkins (USA) is een actieve 
macrobiotische leraar in koken en filosofie. 
Hij heeft een populaire blog “Six Flavours” 
waarin hij mensen helpt op weg naar een 
gezonde leefwijze

David en Nicola McCarthy (UK) 
beheren samen een macrobiotische 
winkel in de buurt van Brighton. 
David, voorheen farmaceut, geeft 
sinds enkele jaren lezingen aan het 
Kushi Instituut en geeft samen met 
zijn vrouw kooklessen in hun winkel. 
Zij hebben een dochter van 8 jaar

Ayumi Matsuda (Nerderland / Japan) heeft 
een klassieke opleiding gehad in muziek 
en is werkzaam als Alexander techniek 
therapeute, met als doelgroep musici. Ze is 
moeder van twee kinderen

Deshima Trio 
Asako Ogawa - viool
Gideon Nelissen -  viool 
Natsuko Tamaru - piano
Zij zorgen voor een spetterende 
opening van de Zomerconferentie 
met klassieke muziek en tango

Actief op het gebied van voeding en gezondheid, beweging en sport, kunst en expressie, wetenschap en spiritualiteit, opvoeding en zelfontplooiing



Internationaal erkend als een van de meest praktische en breed georiënteerde 
macrobiotische programma’s, met ‘s werelds meest ervaren leraren. De persoonlijke 
begeleiding, workshops en discussies verschaffen je de kennis en ervaring die je helpt 
je levensdoel te bereiken en anderen effectief te helpen

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, inclusief workshops
• Visuele Zelfdiagnose, Oosterse diagnose
• Macrobiotische Gezondheidszorg
• Shiatsu Massage / Do-In / Palm Healing
• De Orde van het Universum, de macrobiotische filosofie

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 - Gespecialiseerde 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, Jasmijn Nelissen, Karin Baank, Jarka Adamcova, 
Valentina Nelissen en gastleraren tijdens de Zomerconferentie: o.a. Alex Jack, Phillip Jannetta, 
Jeanne van den Heuvel, Chico Varatojo, Patricio Garcia de Paredes en David McCarthy

Data 2013 
Deel 1   1 - 13 maart / 4 - 16 augustus* / 1 - 13 oktober
Deel 2  1 - 13 april / 4 - 16 augustus* / 1 - 13 november
Deel 3  4 - 16 augustus*/ 1 - 13 februari 2014
Deel 4  4 - 16 augustus*
Deel 5   wordt nog aangekondigd

   Speciale prijzen voor wie meer delen wil volgen in 2013 en 2014 
   Deel 1, 2, 3 or 4  € 1395 /  € 850 - 1.750** 
   Deel 1 & 2, 2 & 3 of 3 & 4 € 2495
   Deel 1, 2 & 3 of 2, 3 & 4  € 3495
   Deel 1, 2, 3 & 4   € 4425
   

Incl. alle lessen, studiemateriaal, 3 macrobiotische maaltijden per dag, accommodatie en deelname certificaat. 
In Amsterdam is beperkte accommodatie beschikbaar in 2-3 persoons kamers. De accommatie tijdens de 
Zomerconferentie is in een 3 sterren hotel. Na aanbetaling van € 350 per deel (niet terugvorderbaar) is je registratie 
van kracht. De lessen worden in de Engelse taal gegeven, neem contact op als je vertaling nodig hebt

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

** Prijzen voor delen tijdens de 
Zomerconferentie variëren op basis 
van accommodatie en moment van 
inschrijving. Zie prijzen voor 2 weken 
van de Zomerconferentie

Speciale

aanbieding 

voor meer 

delen in 

2013 - 2014

* locatie Zomer-
conferentie in 
conferentiehotel de 
Guldenberg, Helvoirt

Sluit 
vriendschap met studenten uit de hele 

wereld!


