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Zondag 3 november

11.00 – 12.30 uur
Kookdemonstratie

Licht op groene groenten

14.00 – 15.30 uur
Lezing

Gezond en gelukkig 
oud worden

Zondag 6 oktober

11.00 – 12.30 uur
Kookdemonstratie

Koken met miso

14.00 – 15.30 uur
Lezing

Welke voeding werkt 
verzurend / ontzurend?

Zondag 1 december

11.00 – 12.30 uur
Kookdemonstratie
Tempura delights

14.00 – 16.00 uur
Lezing

De fysiologische wortels 
van geweld

Zondag 22 september 

11.00 – 12.30 uur
Kookdemonstratie

Versterk je weerstand!

14.00 – 15.30 uur
lezing

Mazelen en andere 
kinderziektes volgens de 

Chinese Geneeskunde

Zondag 15 december

11.00 – 12.30
Kookdemonstratie

Koken voor sterke botten

14.00 – 16.00 
Lezing

Sterke botten 
en gewrichten

ELKE 2 WEKEN GRATIS OPEN 
DAGEN OP ZONDAG*! MET VEEL 
UITLEG OVER GEZONDE VOEDING

* OP ZONDAGEN IN VEEL STADSDELEN IN AMSTERDAM GRATIS PARKEREN

Doe je inkopen in 
de Deshima Shop!

Heerlijke snacks en 
lunch verkrijgbaar 

in de Deshima 
Lunchservice van 

het Kushi Instituut

@MacroBioVegan 
@MacroBioDeshima

kushi institute 
of europe

www.macrobiotics.nl
Volg ons op:

Leer snel, 
gezond en 
lekker te 
koken met 
het Ideale 
Eetpatroon! 

Zondag 20 oktober

11.00 – 12.30 uur
Kookdemonstratie
Hormonale balans

14.00 – 15.30 uur
Lezing

De strijd van de 
hormonen, van pubertijd 

tot menopauze

Zondag 17 november

11.00 – 12.30
Kookdemonstratie

Maaltijdsoepen

14.00 – 15.30 
Lezing

Zelfreflectie met behulp 
van Oosterse diagnose

OPEN
DAG

OPEN
DAG

OPEN
DAG

OPEN
DAG

OPEN

DAG

OPEN
DAG

OPEN
DAG



7 Dinsdagavonden, kookdemonstraties 
met de heerlijkste recepten!
met Wieke, Adelbert & Horriah Nelissen en Jarka Adamcova

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

Tijd: 19.00 – 21.00 uur, daarna proeven, shoppen en napraten 
Kosten: € 20 per les / 2de persoon € 15 

24 september
TOFU EN TEMPEH OP ZIJN BEST
Deze producten van de eiwitrijke sojaboon, klaargemaakt op de manier 
van Oost en West: heerlijk Indonesisch, Japans en Chinees, met een 
Hollandse touch

8 oktober *
NOODLES EN PASTA INTERNATIONAAL
De lekkerste en snelste gerechten van veel verschillende deegwaren, 
Italiaans en Japans

22 oktober *
WAT KOST EEN MACROBIOTISCHE MAALTIJD
(IN TIJD EN GELD)
Dit had je niet durven dromen, zo’n uitgebreide maaltijd kost heel weinig. 
Je krijgt een lijst mee van gewichten en kosten en kooktijden

5 november
HEMELSE DESSERTS
Ongevaarlijke, gezonde zoetmakers in de heerlijkste toetjes. Je verleidt er 
je hele familie mee! Kanten, pudding, gebak

19 november
HET BELANG VAN PICKLES
Pickles bevatten bacteriën en enzymen, nodig voor een goede vertering. 
Snelle, gemakkelijk te maken pickles, ook als je weinig tijd hebt. 
Onontbeerlijk!

3 december
KOEKJES EN TAARTEN
Alles met de beste zoetmiddelen, zonder boter, melk of eieren, dat lijkt een 
hele klus maar is behoorlijk gemakkelijk. Je wordt een echte banketbakker!

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

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 voort-
bestaan

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 dinsdagavondlessen zijn kookdemonstraties. Mocht je zelf aan de slag willen in workshops, dan zijn er de kookworkshops op 
zaterdagochtend en de kookweekends van de Art of Cooking School

Op de data met een ster * 

wordt een volledige maaltijd 

getoond. Zo leer je meer 

over menuplanning

TIP! Geef een 

kookworkshop of 

kookdemonstratie 

als cadeaubon! 

Verkrijgbaar in de 

winkel of te 

bestellen bij het 

Kushi Instituut

@MacroBioVegan 
@MacroBioDeshima

www.macrobiotics.nl



De Kunst van het Koken      culinair, lekker & gezond

Dinsdagavond Gemberkompres Workshops 
15 en 29 oktober, 26 november, 10 december
met Jarka Adamcova
Tijd: 19.00 – 20.30 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!

De Art of Life School
1 - 13 oktober - Art of Life School Level 1
1 - 13 november - Art of Life School Level 2

DE PROFESSIONELE OPLEIDING IN DE MACROBIOTISCHE FILOSOFIE 
EN PRAKTIJK IN 5 DELEN VOOR PERSOONLIJKE, SOCIALE 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. De persoonlijke begeleiding, 
workshops en discussies verschaffen je de kennis en ervaring die je 
helpt je levensdoel te bereiken.

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 elk 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)

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

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

Internationaal Programma 

Geef je snel op! Beperkte deelname!

kushi institute 
of europe

Sluit vriendschap 

met studenten uit 

de hele wereld!

NIEUW

Let op! Dit programma wordt in 
het Engels gegeven

Zaterdagochtend kookworkshops

Onder leiding van een ervaren kooklerares ga je zelf aan de slag met de 
beste ingrediënten. Je leert hoe je een maaltijd in korte tijd kan koken: 
misosoep, bonensoep, granen en pasta’s, groenten, zeegroenten, pickles, 
tempura en andere gefrituurde heerlijkheden. En natuurlijk toetjes. Je leert 
ook met een Japans mes verschillende snijtechnieken. Je kunt alle lessen 
volgen, er worden telkens andere gerechten gemaakt. Met gezamenlijke 
lunch na afloop

Tijd: 10.00 – 12.30 uur, daarna gezamenlijk lunchen, shoppen en napraten 
Kosten: € 35 / 2de persoon € 30

12 oktober
WOK GERECHTEN
met Horriah Nelissen
In een wok een maaltijd bereiden met granen of noodles.  
Met groenten, tofu, seitan en heerlijke smaakmakers

26 oktober 
TOETJES EN GEBAK
met Bini Sharman
Desserts met fruit, pudding, kanten, alles op natuurlijke wijze gezoet. 
Taart en cake, zonder ei of boter. Heerlijk!

9 november
BEAT THE MEAT!
met Horriah Nelissen
Speciale gerechten voor wie niet zonder kaas en vlees kan. 
Met sterke smaken en gefrituurde zaken lukt het!

7 december 
SUSHI WORKSHOP
met Ingrid Kops
Leer je eigen sushi’s maken: als maaltijd en als party- of picknicksnack. 
Met verschillende traditioneel Japanse vullingen en dipsaus 

14 december 
TEMPURA MAALTIJD
met Horriah Nelissen
Groenten tempura, met verschillende dipsausen 
en de beste bijgerechten. Favoriet bij iedereen!



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. 

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

Vrouw en Gezondheid
23 – 27 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 per cursus incl. maaltijden, overnachtingen (beperkt beschik-
baar) 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

Spiritueel Seminarie
12 – 15 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 - zondag na de lunch

Nine Star Ki Chinese Astrologie 
31 januari – 2 februari 2014
met Adelbert Nelissen

VOORSPELLINGEN VOOR 2014
Persoonlijke en maatschappelijke voorspellingen voor het jaar 2014

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 18.00 uur tot zondag 17.00 uur

Lezingen met Adelbert Nelissen
Donderdag 26 september
HOW TO CREATE VITALITY AND A STRONGER IMMUNITY

Woensdag 23 oktober
FROM WOMEN’S HEALTH TO A HEALTHY AND PEACEFUL SOCIETY

Donderdag 21 november
LOVE GOES THROUGH THE STOMACH

Donderdag 12 december
MAN AS A SPIRITUAL PHENOMENA

Vrijdag 31 januari 2014
INTRODUCTION TO 9 STAR KI ASTROLOGY

Kosten: € 15 per lezing / 2de persoon € 10
Tijd: 19.30 – 21.00 uur 

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

26 – 29 september 
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.

21 – 24 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

Speciale thema programma’s en lezingen 
voor verrijking van je lichaam en geest

Let op! 
Alle weekends 

worden in 
het Engels 
gegeven

NIEUW

NIEUW


