
GRATIS 
OPEN 
DAGEN

Heerlijke 
snacks en lunch 

verkrijgbaar in de 
Deshima lunch-
service van het 
Kushi Instituut

Zaterdag 19 januari 

11.00 – 12.30 uur
Kookdemonstratie
Seizoen gerechten

14.00 – 16.00 uur 
Lezing

De geneeskracht 
van voeding

Zaterdag 16 februari
11.00 – 12.30 uur

Kookdemonstratie
Persoonlijke menuplanning

14.00 – 16.00 uur
Lezing

De fysiologische oorzaak 
van ADHD, (gluten-)

allergieën en depressie

Zaterdag 9 maart
11.00 – 12.30 uur

Kookdemonstratie
Verwarmende gerechten

14.00 – 16.00 uur
Lezing

De natuurlijke preventie van 
kanker, diabetes, reuma en 
andere degeneratieziekten

Zaterdag 13 april  

11.00 – 12.30 uur 
Kookdemonstratie

Koken voor vermoeidheid

14.00 – 16.00 uur 
Lezing

Emotionele en 
psychologische diagnose

Zaterdag 22 juni
11.00 – 12.30 uur

Kookdemonstratie
Zomers koken

14.00 – 15.30 uur
PowerPoint presentatie 

van de 14de Internationale 
Macrobiotische 

Zomerconferentie
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www.macrobiotics.nl

Stop je Euro’s in 

  je gezondheid! 

Hoog rendement!

volg ons op twitter en facebook
@MacroBioVegan 
@MacroBioDeshima

Kushi Institute of Europe

KOM JIJ 
OOK NAAR 

DE 1ste OPEN 
DAG?



Dinsdagavond Kookdemonstraties 
met de heerlijkste recepten!            
met Wieke, Adelbert & Horriah Nelissen, Jarka Adamcova, Karin Baank 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, shoppen en napraten 
Kosten: € 20 per les / 2de persoon € 15 / Deshimakaarthouders 10% korting

22 januari 
PERSOONLIJKE MENUPLANNING *
Hoe ziet een volwaardige maaltijd eruit en hoe hou je rekening met je 
persoonlijke wensen, je werk, leeftijd en conditie

29 januari
DE VEELZIJDIGHEID VAN POMPOEN 
Heerlijke zoete en hartige pompoengerechten: tempura, croquetten, soep, 
zoetzure pompoen en meer heerlijks

5 februari *
STERKE BOTTEN EN GEWRICHTEN
De mythe van zuivel onderuitgehaald, zoals wetenschappelijk allang vaststaat. 
Leer de gerechten die er wel toe doen

12 februari
KOEK EN GEBAK VOOR...VALENTIJNS DAG?
Verras je vrienden en familie met heerlijke taarten en koekjes zonder suiker, 
zuivel of eieren. En leer tegelijk de beste natuurlijke zoetmiddelen kennen

19 februari  
PIMP JE SUIKERDIP! 
Zak je halverwege de ochtend of middag in? Kom dan naar deze les en leer 
hoe je je suikerspiegel stabiel kunt houden met gezond zoete gerechten

5 maart
WRAPS EN PIZZA’S 
Wraps uit verschillende culturen en met heerlijke vullingen. Pizza’s met tofu en 
groenten

12 maart
ZEEGROENTEN, VERRASSEND LEKKER!
Elk soort zeegroente is een bron van sporenelementen en mineralen en heeft 
een unieke werking op onze gezondheid. Eet het met de heerlijkste dressings!

19 maart *
PAASBRUNCH, WAT EEN FEEST!
Een gezellige tafel vol heerlijks van de beste kwaliteit. Paasbrood, 
pannenkoekjes met spreads, dranken en meer...

26 maart *
DE JAPANSE ZENKEUKEN
Traditioneel Japans koken zoals er gegeten werd in de kloosters, volledig 
plantaardig, met uitgekiende smaken en kleuren. Elk gerecht heeft als doel: 
gezondheid en spirituele helderheid

2 april  
EERSTE HULP UIT DE KEUKEN 
De meest voorkomende ongemakken of ongelukjes kan je vaak gemakkelijk 
zelf verhelpen als je de genezende kracht van voeding kent

9 april 
VERSTERK JE DARMEN
Pickles, dranken en nog meer speciale gerechten die je darmfunctie 
verbeteren. En daardoor krijg je meer energie en doelgerichtheid

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

16 april 
JAPANS ZOET
Niet typisch een land van toetjes, maar wat ze hebben is zo verrukkelijk 
delicaat en mooi! Verschillende soorten kanten, mochi, mitsumame, gomadofu

23 april 
SPIRITUELE HELDERHEID
Gerechten en dranken die je lichaam schoon maken zodat de energie kan stromen

7 mei
TAARTEN MET VERS FRUIT VOOR MOEDERDAG
Taarten om de zomer mee te vieren! Natuurlijk gezoet en zonder zuivel en 
eieren

14 mei *
VOOR PICKNICK EN OP REIS
Sandwiches met tofuburger, tofuspread of fallafel, en meer! Hiermee vul je ook 
je lunch box voor naar school of werk

21 mei 
ZOMERSE TOFU EN TEMPEH GERECHTEN
Wil je minder dierlijk voedsel eten, dan zijn dit de producten die je gaan 
overtuigen. Voor ieders smaak, geen rare brokken maar echt en eerlijk voedsel

28 mei
FRISSE SALADES EN DRESSINGS
Voor warmere dagen, maaltijdsalades met de heerlijkste, niet vette dressings

4 juni 
MAROKKAANS ZOET, TONGSTRELEND!
Desserts en zoetigheden, met een knipoog naar 
Noord Afrika. Gezoet met natuurlijke zoetmiddelen 
en helemaal plantaardig

Donderdagochtend Thema’s:
Emotionele Balans
met Adelbert en Wieke Nelissen
10.00 – 12.30 uur
Kosten: € 20 per les / 2de persoon € 15

Deze lezing-kooklessen zijn gebaseerd op de kennis van de 5 transformaties, de 
verfijning van yin en yang. De 5000 jaar oude Chinese geneeskunde verbindt 
onze emoties met de conditie van onze organen. Fascinerende informatie, die 
je in je keuken kunt omzetten in gerechten die je stabiel en rustig maken

21 maart
ANGST EN TWIJFEL

28 maart
DEPRESSIES

9 mei
WOEDE EN FRUSTRATIES

16 mei
JALOEZIE

Woensdagavond Gemberkompres Workshops 
30 januari, 27 februari, 27 maart, 17 april
met Jarka Adamcova
19.00 – 21.00 uur
Kosten: € 15 per workshop

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!

Avondlezingen
met Adelbert Nelissen
19.30 – 21.30 uur
Kosten: € 15 per les / 2de persoon € 10
Deze lessen worden in het Engels gegeven
 
1 februari
INTRODUCTION TO 
9 STAR KI ASTROLOGY

7 februari
THE NUTRITIONAL CAUSE 
OF STRESS AND FATIGUE

21 maart
THE EFFECT OF PURIFYING 
COOKING ON BODY, MIND 
AND SPIRIT

5 april
THE 5 TRANSFORMATIONS 
(ELEMENTS), COMPASS FOR 
DAILY LIFE

1 mei
FROM WOMEN’S HEALTH TO A 
HEALTHY AND PEACEFUL SOCIETY

Zaterdagochtend Sushi Workshops 
16 maart, 20 april, 25 mei
10.00 – 12.30 uur
Kosten: € 25 / 2de persoon € 20 

Leer je eigen sushi’s maken: 
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

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

Op de data met een ster * 

wordt een volledige maaltijd 

getoond. Zo leer je meer 

over menuplanning

TIP! Geef een sushi workshop of  

kookdemonstratie als cadeaubon! 

Verkrijgbaar in de winkel of te 

bestellen bij het Kushi Instituut

Speciale lezingen, 
kooklessen & workshops



Nine Star Ki Chinese Astrologie 
Voorspellingen voor 2013
1 – 3 februari
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 typen energieën 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

En dan jouw persoonlijke voorspellingen:
Wordt 2013 een goed jaar voor jou? 
Welke acties onderneem je en welke juist niet? Welke maanden worden 
spannend voor jou: voor je relaties, je gezondheid, reizen, geld en carrière? 

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

Vrouw en Gezondheid
1 – 5 mei
met Adelbert en Wieke Nelissen e.a.

Gun jezelf tijd voor een gezonde en natuurlijke leefwijze. Honderden vrouwen 
hebben op de macrobiotische manier met succes hun gezondheid verbeterd. 
Na 4 dagen van persoonlijke aandacht en heerlijke 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. Je leert 
ook shiatsumassage  en gemberkompressen toe te passen bij vermoeidheid of 
stress

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 tot zondag na de lunch

Fascinerende weekends
voor verrijking van je lichaam en geest

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.

7 – 10 februari
VERSTERKEND EN VERWARMEND KOKEN VOOR STRESS EN VERMOEIDHEID
De voedingsoorzaak van stress en vermoeidheid uitgelegd en hoe daarvoor 
te koken: gerechten die je energie verbeteren. Leer evenwichtige, gezonde 
maaltijden samen te stellen. Tijdens de workshops leer je de kooktechnieken 
die je nodig hebt. Tijd voor persoonlijke vragen

21 – 24 maart 
VOORJAARSREINIGING EN GEZOND AFVALLEN
Lezing, kooklessen en workshops gericht op het afvoeren van vuile stoffen 
en het verkrijgen van je natuurlijke gewicht. Je leert veel over de werking van 
voeding, het samenstellen en bereiden van gebalanceerde maaltijden. 
Tijd voor persoonlijke vragen

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 tot zondag na de lunch

De 5 transformaties: 
Kompas voor je Leven 
5 – 7 april
met Adelbert en Wieke Nelissen

WAT IS JE ENERGETISCHE AANLEG: 
VUUR, AARDE, METAAL, WATER OF BOOM?
Wil je een gezondere, meer heldere en zinvollere wending aan je leven geven? 
Dit programma laat je de wetten van oorzaak en gevolg ontdekken. Je leert 
hoe de levenscyclus kan worden uitgelegd in 5 stadia van energie, die op 
alle aspecten van het leven van toepassing zijn: de planten- en dierenwereld, 
je persoonlijke aanleg, gezondheid en ziekte, oorlog en vrede, economie, 
politiek, psychologie, relatie, kunst en architectuur, wetenschap, 
geschiedenis, spiritualiteit en bestemming. Met een toegespitste kookles 
volgens de 5 transformaties!

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 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 +31 (0) 20 625 7513 • e-mail info@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

Let op! 
Alle weekends 

worden in 
het Engels 
gegeven


