Johansens Planteskole er specialister i
udendørs Bonsai-træer, og vi har et stort
og varieret udvalg af skulpturelle træer.

Naturen er vigtig for menneskers livskvalitet og velvære. I en
travl hverdag har vi mere end nogensinde behov for tid og
rum til små pauser, refleksion og eftertanke.
Bonsai-træet kaldes ofte meditationstræet og er skabt efter
gamle japanske håndværkstraditioner. Træet beskæres og
formes gennem mange år, og derved opnår man et helt unikt
og skulpturelt træ. De ældste træer er op til 100 år gamle.
Bonsai-træet udstråler fred, ro og tid til eftertænksomhed.
Med sine organiske, æstetiske og interessante former kan
Bonsai-træet noget, ingen andre træer kan - nemlig skabe en
meditativ stemning med spirituelle og sensitive energizoner.
Under navnet Eversgreen tilbyder Johansens Planteskole
Bonsai-træer med individuelle, karakteristiske udtryk.

Inspireret af naturen
Bonsai betyder ”landskab i bakke”
og er en tusind år gammel østerlandsk tradition. Bonsai-træer var
oprindeligt træer, der havde overlevet at gro på klippesider, overlevet
lynnedslag eller havde været udsat
for andre af naturens luner.
Man tænker ofte Bonsai-træer som
miniaturetræer, men de findes også
i store størrelser.

Zenhaven er en lille, komplet meditationshave på 30 – 50 m2,
der består af et areal omkranset af høje hække. I midten står
der et Bonsai-træ, et Zenspot.
Zenhaven har indbydende bænke, trædesten, grus og et lille
vandspil, der risler. Zenhaven er der, hvor du går ind og giver
slip. Der, hvor du holder en pause fra den travle hverdag, vi
lever i.
Du kan etablere en Zenhave i byen eller i parken som et
spændende uderum, på virksomheden som et anderledes
rum til pauser og møder, eller på institutionen som et naturligt
åndehul.
Bonsai-træer skaber altid en helt særlig stemning og giver en
naturlig ro. De er som en oase i en travl og hektisk hverdag.

Zen er japansk og betyder meditation og
koncentration.
Zen hjælper med at optimere din mentale
og fysiske formåen. Gennem Zen skaber
man ro og hviler mere i sig selv.

Johansens Planteskole er specialister
i udendørs Bonsai-træer, og vi brænder for at skabe naturlige åndehuller.
Vi tror på, at det gør en forskel for
mennesker, når vi kan opleve glæden
og energien fra naturen – også på steder og måder, hvor det er helt uventet.
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