TUR NR. 36.
Buddha

En tur der omfatter et besøg i Buddha centeret Karma Guen samt et gammelt arabisk vagttårn fra 1400
tallet.
Højdemeter:

Ca. 50 m.

Varighed:

Afhængig af pauser og ophold ca. 2 timer.

Udstyr:

Sandaler og en flaske vand.

Længde tur:

Sværhedsgrad:
Gennemført:

Ca. 3 km.

Turen er nem. Der er ingen udfordringer på denne tur.

August 2015.

Start ud i Torrox og kør via Velez Málaga imod Alhama de Granada. I krydset lige før Trapiche drejer man til
venstre imod Triana og Benamargosa. Omkring 1km. inde ad vejen ser man et skilt imod Karma Guen til
højre. En lille bjergvej fører nu op til centeret. Vejen starter som en asfalt/beton vej og ender som en
jordvej.
Vi anbefaler denne tur.
Tankerne vender tilbage til besøget gang på gang efterfølgende.
Buddha dyrkere blev vi ikke, men alligevel gav opholdet stof til eftertanke.
Bemærk at buddhisme snarere er en filosofi end en religion.
Vi startede besøget med at gå op til den opførte stupa. Den type stupa, der står her, er yderst sjælden, og
er den første af slagsen, der blev bygget i vesten. Der findes kun 5 af denne type i hele verden.
Stupaen er et symbol på universel fred og enighed blandt mennesker.
En stupa tillægges stor beskyttende magt og befordrer kærlighed, lykke, medfølelse, socialt, åndeligt og
fysisk velvære til alle, der besøger den.
Efter at have beset stupaen gik vi hen til det gamle arabiske tårn fra 1400 tallet.
Der er få hundrede meter hen til tårnet.

Kørte ned til centeret. Centeret er beboet af ca. 20 beboere, der deltager i de daglige gøremål og betaler
ca. 16 € om dagen for at bo der.
Ud over de daglige gøremål mediteres der i de indrettede meditationsrum.
En beboer var så venlig ar tage os med over til den store fællessal.
En gang om året forsamles 200 personer i salen. Folk sover i telte i området og benytter de fine fælles
faciliteter, der er i centeret.
Yderligere oplysninger og booking af besøg, se her:
www.karmaguen.org/en/

Sender en tak til folkene på centeret, der gav sig tid til at vise os rundt m.m. selvom vi ankom uanmeldt og
udenfor den officielle besøgstid.
Vi er blevet inspireret til turen ved at læse bogen, "Fod på Andalusien 2" skrevet af Else Byskov.
Læs mere om centeret i bogen.
Anbefaler hermed at købe bogen eller låne denne på biblioteket.
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B1

Vi starter ud i Supersol.
Calle Rosario nr. 1,
Torrox.

B2

Vi parkerer ved en ruin
ved dette skilt.

Starter med at gå op til
centerets "Stupa".

Man kan køre hen til
Stupaen hvis man ikke
ønsker at gå.
Der er ca. 600 m hen til
Stupaen.
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B3

Snart dukker Stupaen
op i det fjerne.

B4

Op til Stupaen er
etableret en allé.
Følg alléen.

Stupaen er tilgængelig
for alle!
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B5

Man går 3 gange rundt
om stupaen med uret.
I sit indre fremkommer
man med et ønske, der
forbliver hos een selv.

Udsigten fra denne lille
"bjergtop" er
forrygende.
Stien hen til det
arabiske tårn starter
bag stupaen ovre til
højre.

B6

Det arabiske tårn
dukker op.

Måske fornemmer man
udsigten heroppe fra.
Vores kameraer har
sine begrænsninger.
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B7

Overleveringen siger at
tårnet blev opført på et
døgn uden brug af
mørtel.

Tårnet har visuel
kontakt til tårnene langs
kysten.

B8

Her et vue over Buddha
centeret til venstre.
Til højre ses fællessalen.
Dette foto er hentet fra
nettet.
Bemærk teltene i
området samt teltet i
forlængelse af
fællessalen.
Fra fællessalen er der
via en gavlglasvæg
udsigt til kæmpe
bjergmassivet Maroma.
Imponerende.
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B9

Centeret var oprindeligt
en landsby.
Købt op af et
dansk/spansk ægtepar
og langsomt bygget op.
Centeret og stupaen er
det største af sin art i
Europa.

Husk at nævne under
besøget at i kommer fra
Danmark.

B10

Dette er et foto fra
fællessalen hentet på
nettet.

Vi tog ingen fotos inde
fra salen selv, men
imponerende er det.
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