Bastedalens Kinapark 50 år 2013!
中国公园50年庆祝

Välkommen att uppleva Bastedalen – Den Harmoniska Dalen
欢迎体验 Bastedalen 一个充满和谐的山谷。
”Kinaparken är idag för många en mötesplats, en dal mellan
himmel och jord, mellan människan och elementen och
mellan nutid och evighet. En plats som dragit till sig
besökare under många år och utifrån olika intresseområden.
Bastedalens Kinapark kommer att fortsätta att utvecklas
och vara en kulturell bro mellan Sverige och Kina, mellan
kinesiskt tänkande och vårt traditionella västerländska
nutidstänkande. Våra kulturer har så mycket att lära av
varandra. Den Harmoniska Dalen är också en mötesplats
mellan den vilda naturen och den odlade kulturen så som
trädgårdskonsten genom alla tider visat otaliga exempel på.”
Ur boken; Bastedalens Kinapark – Den Harmoniska Dalen av Marianna
Agetorp, Allan Larsson, Markus Naef

Söndagen den 30 juni 11.00 - 17.00









Invigning 典礼
Historik 历史讲解
Parkens växter 公园的植物介绍
Färg & form i växtriket 充满色彩和形态的植物世界
Öronakupunktur och Kinesiologi 耳朵针灸
Origami/vika lotusblommor 健康和生活方式
Målning水墨画油画
Qi gong/Falun Gong m. m 气功，法轮功等

Söndagen den 7 juli 11.00 - 17.00









Poesi och Trädgårdar från Småland till Kina
Mighty leaf/Teceremoni/Teprovning 茶道品茶
Origami/vika lotusblommor 健康和生活方式
Guidning av Parken 公园游览
Mindfulness/Medveten Närvaro 觉醒禅修，正念
Meditation 打坐
Hälsa och Livsstil 健康和生活方式
Qi gong/Falun Gong m. m 气功，法轮功等

Helhet Godhet Harmoni
完整

善

和谐

Söndagen den 14 juli 11.00 - 17.00









Väst möter Öst 东西方相遇
Guidning av Parken 公园游览
Kung fu 功夫
Mindfulness/Medveten Närvaro 觉醒禅修，正念
Broderi med parken som inspiration
Origami/vika lotusblommor健康和生活方式
Målning水墨画油画
Qi gong/Falun Gong m. m 气功，法轮功等

Söndagen den 21 juli 11.00 - 17.00




Öst möter Väst 东西方相遇
Guidning av Parken 公园游览
Tuina (kinesisk massage & akupressur) :推拿按
摩和针灸






Kinesiologi
Origami/ vika lotusblommor健康和生活方式
Mindfulness – Medveten Närvaro 禅修，正念
Qi gong/Falun Gong m. m 气功，法轮功

Söndagen den 28 juli 11.00 - 17.00











Traditionell kinesisk medicin 传统中医
Kinesisk tekultur 中华茶文化
Feng Shui 风水和园林景观
Hälsa och livsstil健康和生活方式
Meditation 打坐
Guidning av Parken 公园游览
Målning 水墨画油画
Origami/ vika lotusblommor 折纸
Mindfulness/Medveten Närvaro 禅修，正念
Qi gong/Falun Gong m. m 气功，法轮功等

Entré: 95 kr (barn t o m 15 år: 20 kr)

Bastedalens Herrgård och Kinapark
0583-77 02 73

www.bastedalenherrgard.se

Vägbeskrivning: Väg 50,
avfart vid Hammar mot Bastedalen
Med reservation för ev. ändringar

Aromafoten Mita
072-740 32 00
www.aromafoten.se

Hälsans Kraft
073-823 13 16
Hälsoutv/Massör

