
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 

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 

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

Bezoek onze website voor meer informatie, kortingen en inschrijvingen

Vrouw en Gezondheid
7 – 11 mei

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: € 495 per cursus incl. maaltijden, overnachtingen (beperkt 
beschikbaar) lessen, studiegids en deelnamecertificaat / 
2de persoon 10% korting / 25% korting voor Art of Life School studenten
Tijd: woensdag 17.00 uur - zondag na de lunch

De 5 transformaties: Kompas voor je Leven 
4 – 6 april

met Adelbert en Wieke Nelissen

Wat is je energetische aanleg: Vuur-, Aarde-, Metaal-, Water- of  
Boomenergie? 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 Art of Life School studenten
Tijd: vrijdag 17.00 uur - zondag 17.00 uur

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

Persoonlijke en maatschappelijke 
voorspellingen voor het jaar 2014
Nine Star ki is een van de oudste vormen van astrologie en is gebaseerd 
op het magische vierkant met zijn 9 getallen. Elk jaar veranderen deze 
getallen, die de veranderende invloeden van de kosmos uitdrukken. 
Je geboortejaar, -maand en –dag geven jou een driecijferig nummer 
met daaraan verbonden je unieke karaktereigenschappen, je sterke 
en zwakkere punten. Studie leert je hoe deze natuurlijke invloeden te 
interpreteren en te gebruiken

2014 Boom 4 jaar: enthousiasme en voorspoed; doorzettingsvermogen 
en volwassenheid zijn de kenmerken van een Boom 4 jaar. Hoe deze 
invloeden te gebruiken om geluk en gezondheid te bewerkstelligen hangt 
af van hoe de energie van je geboortejaar, -dag en –maand inwerkt op 
Boom 4 energie en de energie van het huis waarin je staat in 2014

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 weekend bereid je op 
verschillende niveaus voor op het komende jaar

En dan jouw persoonlijke voorspellingen:
Wordt 2014 een goed jaar voor jou? Met wie kan je goed overweg, met wie 
minder? 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 Art of Life School studenten
Tijd: vrijdag 17.00 uur - zondag 17.00 uur

Avondlezingen
met Adelbert Nelissen

VrijdagaVond 31 januari

Introduction to Nine Star Ki Astrology

donderdagaVond 13 februari

The Nutritional Cause of Stress and Fatigue

donderdagaVond 20 maart

The Effect of Purifying Cooking on Body, Mind and Spirit

VrijdagaVond 4 april

The 5 Transformations (Elements), Compass for Daily Life

WoensdagaVond 7 mei

From Women’s Health to a Healthy and Peaceful Society

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

Let op! 
Alle weekends 
 en lezingen
zijn Engels-

talig
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Volg ons op:

GRATIS 
OPEN 

DAGEN 
Met veel uitleg over 
gezonde voeding

Zondag 19 januari

11.00 – 12.30 uur
Kookdemonstratie

Troostrijke gerechten met 
natuurlijke zoetmiddelen

14.00 – 16.00 uur
Lezing

Vet, zoet en zout, maar dan 
effe anders en beter!

Zondag 9 februari

11.00 – 12.30 uur
Kookdemonstratie

Macrobiotisch koken 
voor singles

14.00 – 16.00 uur
Lezing

De geneeskracht van 
macrobiotische voeding

Zondag 23 februari

11.00 – 12.30 uur
Kookdemonstratie

Kracht uit de keuken

14.00 – 16.00 uur
Lezing

Het sterke bottenplan 
voor chronische klachten

Zondag 30 maart

11.00 – 12.30 uur
Kookdemonstratie

Helende bonengerechten

14.00 – 16.00 uur
Lezing

De Food-Mood connectie, 
overwin je suikerdip!

Zondag 13 april

11.00 – 12.30 uur
Kookdemonstratie

Miso, de beste 
uitvinding ooit

14.00 – 16.00 uur
Lezing

Stop stress en 
vermoeidheid in 7 stappen

Zondag 4 mei

11.00 – 12.30 uur
Kookdemonstratie

De lekkerste 
familiegerechten

14.00 – 16.00 uur
Lezing

Macrobiotisch Superfood

Zondag 18 mei

11.00 – 12.30 uur
Kookdemonstratie

Zomerse, verkoelende 
gerechten

14.00 – 16.00 uur
Lezing

Waarom steeds minder 
mensen gluten 

kunnen eten: de oorzaak, 
voorkomen en 

genezing van allergieën 

Zondag 29 juni

11.00 – 12.30 uur
Kookdemonstratie
Korte kookstijlen 
voor ontspanning

14.00 – 16.00 uur
Alle informatie over 

de 15e Internationale 
Macrobiotische 

Zomerconferentie 
3 – 15 augustus

* op zondagen in veel 
stadsdelen in Amsterdam 

gratis parkeren 

• vegan 
• macrobiotic 
• organic



17 Dinsdagavonden, kookdemonstraties 
met de heerlijkste nieuwe recepten!
met Wieke en Adelbert Nelissen, Jarka Adamcova en Ingrid Kops

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. 
De winkel is voor cursisten van 21.00 tot 21.30 uur open!

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

21 januari *
De macrobiotische keuken, culinair en gezond
Je wilt omschakelen naar een duurzame en gezonde keuken. 
Tongstrelende en oogverblindende gerechten

28 januari *
Verwarmende wintergerechten
Heerlijke gerechten voor meer energie en goede doorbloeding. 
Zo heb je geen last meer van de kou

4 februari *
Sterke botten en gewrichten
De mythe van zuivel onderuitgehaald, zoals wetenschappelijk allang 
vaststaat. Leer de gerechten die er wel toe doen

11 februari 
Gebak en toetjes voor...Valentijns dag?
Verras je vrienden en familie met heerlijke taarten en toetjes zonder suiker, 
zuivel of eieren. En leer tegelijk de beste natuurlijke zoetmiddelen kennen

18 februari * 
Instant je gezondheid verbeteren met duurzame producten
Hoe stel je een evenwichtige maaltijd samen? Hoe werkt volwaardige 
voeding voor je gezondheid? Gerechten met volle granen, bonen, 
(zee)groenten en meer...

4 maart 
Het nut van gefermenteerde producten
Miso, shoyu en pickles zijn rijk aan eiwitten, vitamines, mineralen 
en aminozuren, nodig voor een goede vertering. 
Leer er de heerlijkste soepen en gerechten mee maken

11 maart *
Smullen uit je lunch box
Een volwaardige maaltijd en snacks die juist koud op zijn lekkerst zijn  

18 maart

Voorjaarsreiniging: Licht op groene bladgroenten!
Vezelrijke bladgroenten regenereren je darmen. Eet ze elke dag en leer ze 
lekker klaar te maken. Mmmm broccoli, spitskool, spruitjes, choy sam! 

25 maart 
Nieuwe tofu en tempeh gerechten
Met het juiste gebruik van natuurlijke smaakmakers krijg je de meest 
fervente vlees- en zuiveleters aan tafel

8 april *
Japanse noodles
Somen, soba en udon in bouillon, salade en wok. 
Met tempura, groenten en dressings. Snel en heerlijk
 
15 april * 
Paasbrunch, wat een feest!
Een gezellige tafel vol heerlijks van de beste kwaliteit. 
Paasgebak, pannenkoekjes met spreads, dranken en meer...

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 kookdemonstraties. Mocht je zelf aan de slag willen gaan, kom dan naar een 
van de Kunst van het Koken weekends of de kookworkshops. Daar kook je zelf een aantal gerechten

@MacroBioVegan 
@MacroBioDeshima

www.macrobiotics.nl



22 april *
Eet en val af
Urenlang een voldaan gevoel, geen snacktrek en toch afvallen. 
Dat kan met de macrobiotische keuken, deze keer gericht op 
afvallen en een stabiele bloedsuikerspiegel
 
6 mei *
Snelle gerechten voor singles
Je hebt weinig tijd maar je wilt toch uitgekiend gezond en lekker eten. 
Een les in korte kookstijlen

13 mei 
Koken met wilde groenten
Er groeit zoveel wat je eten kan. Wilde groenten maken een maaltijd 
speciaal en zorgen ervoor dat je energie een oppepper krijgt

20 mei

Bonen op zijn zomers
Inspiratie uit het middellandse zeegebied

27 mei 
Voedzame salades en dressings
Voor warmere dagen, maaltijdsalades met de heerlijkste, niet vette 
dressings

3 juni 
Verkoelende toetjes
Met vers fruit: puddingen, kleurige kanten, alles gezoet met natuurlijke 
zoetmiddelen zoals rijstmoutstroop, mirin, amazake en diksappen

Zaterdagochtend Kookworkshops
Onder leiding van een ervaren kooklerares ga je zelf aan de slag met 
de beste ingrediënten. Je leert ook met een Japans mes verschillende 
snijtechnieken voor groenten

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

22 februari

Zuivel- en vleesvervangers
Wokken en koken met plantaardige eiwitproducten

15 maart

Traditionele Japanse sushi’s
Met verschillende vullingen; als snack, voor een feest of mee naar je werk

12 april

Frisse taarten en toetjes
Met vers fruit en natuurlijke zoetmiddelen. Zonder boter en eieren

Woensdagavond Gemberkompres Workshops
met Jarka Adamcova
29 januari, 26 februari of 26 maart

Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Kosten: € 15 per workshop

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

Op de data met een ster * 

wordt een volledige maaltijd 

getoond. Zo leer je meer 

over menuplanning

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.

13 – 16 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

20 - 23 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 

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

TIP! Geef een sushi workshop 
of  kookdemonstratie als 
cadeaubon! Verkrijgbaar 

in de winkel of te bestellen 
bij het Kushi Instituut

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

kushi institute 
of europe

Geef je snel op! Beperkte deelname!




