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Kjære zen venn! 
 
Denne utgaven av Rinzais Nordlys vil i all hovedsak minne Genro Osho. Genro var lærer for 
Oslo Rinzai Zen senter fra 1993 til 2004, da han måtte tre tilbake pga. sviktende helse. Hans 
betydning for videreføringen av tradisjonen etter Sasaki Roshi i Europa og hos oss i Oslo er 
uvurderlig. Genro døde av kreft kort før jul. På de følgende sidene er det gitt plass til flere 
fortellinger og vitnesbyrd over hans liv, virke og inspirerende kraft fra flere personer med 
ulike tilknytninger til senteret. Tusen takk for bidragene! 
 

thus come, thus gone 
 

 
 

Genro Seiun Koudela, Dai Osho 
22.11.1924 – 28.11.2010 
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Genro Osho 
by Koun Gordon Geist 

 
Genro was a Zen master until the end.  He showed us dying and death.   
 
For many years, Genro said that he was ready to go anytime.  He had a variety of afflictions 
and pains over the years, but he didn’t complain.  When I called him and asked him how he 
was, he would ask me if I really wanted to know.  When I said, “yes” he would tell me.  And 
that was the end of the subject.   
 
Last January I received an email from Genro with the subject: “Change”.  He said that he had 
been diagnosed with cancer in his right lung.  I called him to hear what the prognosis was.  “It 
is deadly,” he replied.   
 
I wasn’t able to attend the Easter sesshin with him, but went to the Pfingsten-sesshin 
(Pinse/Whitsunday).  Genro sounded weak on the telephone and I didn’t know when the last 
sesshin would be.  Before the sesshin started, Genro told me that he may not be in the Zendo 
for some periods.  That did happen – once!  Otherwise he was present in the Zendo.  In the 
beginning of the sesshin, he did not go outside for kinhin but stayed inside to go slow kinhin 
by himself.  He did not have the strength for brisk kinhin.  Toward the end of the sesshin, I 
caught sight of him walking briskly at the end of the kinhin line.  He continued kinhin outside 
for the rest of the sesshin.  In his last talk, he told of the healing effect a sesshin had on him.  
 
Genro wanted to make one more trip to Norway in the summer, but had to cancel his plans.  
He had some days that were good and some that were not good and didn’t want to be away 
when he had a difficult time.   
 
The Dai-sesshin in September was scheduled.  Several days before the sesshin, Genro was in 
doubt whether he could lead it or not.  But he told himself that with so many people coming, 
and many from far away, he simply had to do it. He managed to gather his energy and held a 
talk every day in spite of having said there would be none.  When I met him before the 
sesshin he looked me in the eye and said, “I am dying.”  This sesshin was his last, he had said.  
The sesshin ended with an ordination ceremony, a fitting end to his career, as he said. 
 
After the sesshin, Genro was in the Zendo in Wien for most of the sittings but did not hold 
any talks or dokusan.  He did miss some sittings, but was present for the most – “just my 
presence” as he told me. 
 
On November 22 he celebrated his 86th birthday and was happy to receive greetings.  One 
week later he was gone. 
 
 
 
In a conversation about virtual reality, Genro asked,”You already have a virtual reality.  Do 
you need another?” 
 
 
Talking with Genro about the left and right brain, he quipped, “What about no-brain?” 
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Man må være forberedt på å dø 
 
I forbindelse med sin 85-års dag i 2009 ble Genero intervjuet av bladet Ursache & Wirkung. Her 
fortalte han om sitt liv, Zen og buddhismens utvikling i vesten. Her følger en oversettelse av intervjuet, 
gjengitt fra tysk (v/Kristian GN). 
 
Hvordan kom du til Zen? 
Gjennom lidelsestrykk. Jeg 
hadde 10 års psykoanalyse 
bak meg, men mitt 
grunnproblem var fremdeles 
ikke løst. En dag var jeg hos 
en venn som hadde en 
Buddha statue stående i 
leiligheten sin. Da jeg så 
nærmere på den beveget den 
noe i meg. Dette var på 60-
tallet, en tid da zen var i 
vinden. På den tiden ble jeg 
også kjent med benediktiner 
munken David Steindl-Rast. 
Han bodde i et kloster i New 
York og hadde praktisert zen 
meditasjon med Shunryu 
Suzuki Roshi. Hos meg ble 
ønsket om å bli kjent med en 
zen mester stadig sterkere. 
Etter lang tids søken fant jeg 
til slutt min lærer: Joshu 
Sasaki Roshi. I 1973 begynte 
jeg så på en lengre zen 
treningsperiode ved hans Mt. 
Baldy Zen Centre, som 
ligger i fjellene i California. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Like før treningsperioden var 
over fikk jeg gulsott og ble 
sengeliggende i to måneder. 
Etterpå dro jeg tilbake til 
Philadelphia. Jeg solgte 
huset mitt og alt jeg eide, og 
to måneder senere kom jeg 
tilbake til Mt. Baldy med to 
kofferter. 
 
Hva gjorde deg så sikker på 
at du skulle ta denne 
vidtrekkende beslutningen? 
Ingenting. Spørsmålet fantes 
ikke. Det var veien jeg ville 
gå. Det handlet ikke om 
opplysning, jeg ville ganske 
enkelt Zen. Jeg hadde solgt 
huset mitt og hadde dermed 
penger. Dette skrittet var 
ikke noe stort problem for 
meg. Heller ikke penger, det 
er min karma. Faren min 
hadde tvunget meg til å tegne 
en pensjonsforsikring før jeg 
dro til Amerika, derfor går 
det meg godt i Wien i dag. 
 
Hvilken utdanningsbakgrunn 
har du? 
Jeg er utdannet litograf. I 
1942 ble jeg innrullert i den 
tyske hæren, og ved krigens 
slutt ble jeg tatt til fange av 
russerne i Tsjekkia. Alle de 
andre soldatene ble 
transportert til Russland, 
bare noen få av oss 
Østerrikere sendte de hjem 
igjen. 
 
 

Var nasjonalsosialismen et 
tema for deg? 
Til de grader! Mine foreldre 
skjulte jøder og var 
sosialister. Senere hjalp det 
meg, jeg fikk også anledning 
til å reise til USA fordi vi 
hadde jødiske venner der. 
Men først dro jeg til Holland, 
deretter til England, derfra 
igjen til Canada. Etter syv år 
fikk jeg amerikansk 
statsborgerskap. 
 
Hvorfor ville du så gjerne 
bort fra Østerrike etter 
krigen? 
Jeg ville så langt vekk som 
mulig! På grunn av datidens 
boligmangel måtte jeg som 
24-åring fremdeles bo hos 
foreldrene mine, og 
krigstraumet satt dypt. Før 
krigen hadde vi mange 
jødiske venner, de fleste var 
enten døde eller forsvunnet. 
 
Hvorfor var det så lett for 
deg å reise bort? 
Med min utdanning var jeg 
ønsket i mange land. Jeg 
hadde studert ved grafisk 
institutt i Wien, og 
avgangsstudenter derfra var 
svært velkomne i utlandet. 
Jeg hadde stående jobbtilbud 
fra Kina, Chile og 
Indionesia. Den første 
jobben som ble virkelighet 
var i Holland. 
 
 
 

 
Genro praktiserer  

med Roshi 
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Har du noen gang vært gift? 
Nei, derfor kunne jeg gjøre 
som jeg ville. Jeg har hatt 
mye hell i livet mitt, uten det 
ville det ikke gått. Dit hvor 
jeg kom var jeg behøvd og 
ønsket. Jeg var egentlig bare 
en vanlig arbeider. 
 
Du kunne åpenbart gi opp alt 
med lett hjerte. Var det 
vanskelig å gi slipp? 
Det var ikke noe problem 
fordi krigsopplevelsene i 
denne sammenheng var en 
viktig livserfaring for meg. 
Ved siden av meg hadde folk 
falt men jeg hadde ikke 
engang fått et skrubbsår. 
Virkelig utrolig. Jeg hadde 
befunnet meg midt i 
skuddlinjen men ingenting 
hadde skjedd med meg. Jeg 
hadde slett ikke noe annet 
valg. 
 
Du hadde en katolsk 
oppvekst? 
På papiret var jeg katolikk, 
men min oppvekst var i mer 
sosialistisk sinnelag. Da jeg 
var 12 år spyttet jeg ut 
oblaten under nattverden 
som reaksjon på det 
herskende kirketrykket. Og 
senere, under krigen 
forbannet jeg Gud. 
 
Har du forblitt et politisk 
menneske? 
Nei, politikk interesserer 
meg ikke, men jeg har 
naturligvis fremdeles et 
politisk sinnelag. 
 
Hvordan ser du på 
utviklingen i Amerika? 
Nå med stor glede. 
 
 

Og finanskrisen? 
Den har jeg ant og forventet 
lenge. Pengespekulasjoner 
har jeg alltid holdt meg fra. 
Også ut fra åndelige grunner. 
 
Hvorfor kom du tilbake til 
Østerrike? 
I en alder av 85 år fikk min 
far pacemaker. Han ringte 
meg, og etter den samtalen 
slo det ned i meg, som en 
stemme fra Gud. Selv om 
han ikke sa noe om det, var 
det klart for meg at jeg måtte 
dra hjem. Jeg snakket om det 
med min lærer, og han sa 
”You go Vienna”. Altså kom 
jeg tilbake til Wien – til og 
med til den samme 
leiligheten. Det hadde jeg 
virkelig ikke villet! Da min 
far døde 5 år senere hadde 
jeg her allerede en zen 
gruppe, og mitt green card i 
USA hadde utløpt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan klarte du å finne 
deg til rette som buddhistisk 
lærer i Wien? 
Jeg kom til Wien i 1979 og 
besøkte da det den gang lille 
buddhistiske senteret ved 
Dannebergplass. Der var det 
en zen gruppe hvor jeg 
deltok. Snart ledet jeg 

gruppen og det utviklet seg 
en slags snøballeffekt. Det 
kom flere og flere folk, og 
plutselig var det for lite 
plass. Jeg sa lettsindig: ”Hvis 
det fortsetter slik må vi flytte 
ut”. Vi lette etter nye lokaler 
og fant dette huset som vi i 
dag har i Fleischmarkt 16. 
Til å begynne med følte vi 
oss litt bortkomne fordi 
rommene var så digre i 
forhold til i det gamle 
senteret. 
 
Hva er Zen? 
Jeg vet ikke. Det er 
vanskelig å svare på. Er det 
en åndsholdning? Er det en 
bevissthetstilstand? Er det en 
metode, en skole? På dette 
enkle spørsmålet finnes det 
mange svar. 
 
Har begrepet ’Zen’ 
forvandlet seg i vesten? 
Begrepet blir misbrukt. Zen 
har ikke forvandlet seg, men 
gjennom misbruket har 
begrepet blitt utvannet. 
 
Er den senere praksisen 
’kristelig Zen’ også en 
misbruksform? 
Det vil jeg ikke si. Det er 
bare en avart av Zen. Men i 
dag blir begrepet ’Zen’ brukt 
for alt mulig. Det finnes til 
og med eiendomsmeglere her 
i Mödling som har brukt 
begrepet til sitt firma. 
 
I hvor stor grad er Zen 
buddhistisk? 
Zen springer ut av 
buddhismen. Av kinesisk 
opprinnelse med forbindelse 
til taoismen. Zen er, og var 
altså aldri ren buddhisme. 
 

 

Zazen 
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Blir de opprinnelige 
buddhistiske metodene i den 
åttefoldige vei undervist i 
Zen? 
De blir ikke en gang nevnt i 
Zen. Jeg kom først i kontakt 
med buddhismen her i Wien. 
Roshi i USA har aldri 
undervist buddhisme, kun 
Zen. Først etter jeg kom 
tilbake til Wien har jeg lært 
noe om buddhismen. Zen er 
bare i en viss forstand 
buddhisme. 
 
Hva er det etiske 
fundamentet i Zen? 
Det er sila’ene, 
treningsreglene. I Zen finnes 
det til sammen 10 sila’er. 
Fem buddhistiske og 
ytterligere fem: Gavmildhet, 
besluttsomhet, tålmodighet, 
visdom og meditasjon. 
 
Er zen trening av ånden? 
Absolutt. Det er kun trening 
av ånden. 
 
Hva er målet? 
Zen skal overgi den 
praktiserende til et høyere 
bevissthetsnivå. 
 
Det er det som blir betegnet 
som opplysning? Hører 
opplysning av det 
underbevisste også dertil? 
I min forståelse er 
opplysning frigjørelse fra 
illusjoner. Alt annet er 
psykologi. Det viktigste er å 
erkjenne læren og frigjørelse 
fra klamring. Erkjenne hvor 
vi klamrer oss fast og at 
begreper ikke er annet enn 
begreper. De er illusjonære. 
Det strekker seg altså forbi 
det psykologiske feltet. Å 
erkjenne jeg-illusjonen og å 

frigjøre seg fra klamring til 
denne hører med. 
 
Hvordan omgås man med 
psykologiske problemer i 
Zen-tradisjonen? 
Først må man lære å sitte, det 
er veldig viktig. Frambringe 
tålmodighet og 
besluttsomhet, så vel som 
mot til å konfrontere seg 
selv. Å oppleve et visst 
lidelsestrykk underveis er til 
stor hjelp. Når eleven ikke 
har tålmodighet og det ikke 
finnes noe lidelsestrykk kan 
han like godt bli hjemme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommer mange til deg fordi 
Zen er moderne? 
Det kan jeg ikke med 
sikkerhet svare på, men det 
kunne det være legitimt å 
hevde. 
 
Hvordan kan du merke om 
noen utøver Zen eller ikke? 
Ofte nok er det allerede 
synlig ved hvordan noen 
åpner eller lukker døren, 
eller hvordan de bukker i 
zazen. Da vet jeg ofte 

allerede alt. Så lett er det. 
Ofte blir Koan misforstått 
med å være intellektuell 
forståelse. I virkeligheten 
kommer det hele an på 
manifestering. Ikke på det 
verbale svaret. De slipper 
ikke Roshien til en gang. Til 
å begynne med er det 
vanskelig fordi men er svært 
fanget så lenge egoet er der. 
Man må lære seg å overvinne 
egoet. 
 
Men til å begynne med kan 
man ikke det? 
Selvfølgelig har noen mer, 
noen mindre talent. Man 
trenger i alle fall 
tålmodighet. 
 
Synes du at vestlig 
buddhisme beveger seg i 
riktig retning? Hvordan 
forholder du deg til at tro 
blir stadig mer 
framtredende? 
For meg er det likegyldig 
hva mennesker tror på. Hva 
som prekes er meg derimot 
ikke likegyldig. Folk kan tro 
hva de vil. Men når de blir 
ført ved nesen blir jeg 
betenkt. Jeg leser for tiden en 
tibetansk bok, og det er for 
meg fullstendig fremmed. 
Jeg kan overhode ikke 
komme i gang med det. Men 
det plager meg ikke så lenge 
jeg blir latt være i fred. 
 
Er du tilfreds med Zen’s 
utvikling? 
Nei. Med min personlige Zen 
er jeg ikke tilfreds. Den 
mangler nødvendig dybde 
for min livsvei, fordi jeg ikke 
lever i kloster, noe som gjør 
det hele vanskelig. Jeg kunne 
trengt mer klarhet. Min Zen 

 
Genro Osho 
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Dette har ingenting med 
opplysning å gjøre, heller 
med den rasjonelle 
tenkningens logikk. 
 
Hvorfor er ikke Zen for alle 
og en hver? 
Jeg mener med det at ikke 
alle er egnet for det. Som 
ved et vin- eller et fruktslag. 
Man må bringe med seg en 
bestemt kvalitet, tilbudet gir 
seg selv. Zen er ikke en 
praksis for massen, det var 
det aldri. 
 

Hvorfor ikke? 
Det krever svært stor innsats 
og beredskap. 
 
Hva mener du om det 
faktum at mennesker i 
vesten ikke mediterer i 
kloster, men praktiserer Zen 
midt i sine legmanns liv? 
Jeg syns det er frydefullt, og 
en fin utvikling. Så lenge de 
sitter, kan de ikke finne på 
andre dumheter. 
 

er allerede noe utvannet. 
Jeg håper at jeg ikke 
forårsaker dumheter med 
min undervisning, at jeg 
ikke bringer mennesker på 
gale veier. Folk er svært 
lyttevillige og jeg blir ofte 
sitert, men oftest blir jeg 
tolket. Jeg plages av denne 
lytteviljen, selv om folk da 
lytter til læren. Denne 
lytteviljen blir stadig 
misbrukt. 
 
Hvordan? 
Mennesker lærer ikke å 
fatte Zen, men tolkninger 
av den. Men en tolkning er 
ikke Zen. Tolkninger er 
imitasjoner, ikke 
originalen. Jeg bestreber  
meg for å gi riktig 
undervisning slik at elevene 
kan modne sine egne frø. 
Enhver må opplyse seg selv 
og det hele handler om å 
underbygge denne 
prosessen. Zen er en 
metode dertil. For meg den 
passende. 
 
Men denne metoden kan 
også benyttes av andre, 
kristne og psykologer? 
Ja, dersom de benytter den i 
Zen-ånd. 
 
Hva beror det på? 
Man må være konsentrert og 
forberedt på å dø. Zen kan 
ikke være et masseprodukt, 
det er ikke for alle og en 
hver. Man må nok bringe 
med seg noe. I dag finnes 
det mange Roshi’er. Det 
finnes Koan som man må ha 
løst for å bli Roshi. 

Herbert Genro Seiun Koudela 

1924-2010 
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Memorial of Genro 
by Koshin 
 
I didn’t know Genro Osho as well as many at the Rinzai Zen Senter.  But for me Genro Osho 
seemed to embody both sides of the world.  He fought on the Russian Front and then became 
an accomplished artist.  He was clear and strict about the form of Zen, and a warm person.  
He was self-confident and possessed a fresh, often self-effacing sense of humor.  In addition, I 
couldn’t help but be struck by Genro’s generosity – he seemed to give things away to me and 
others instinctively.   
 
Genro’s death hit me harder than I’d imagined it would.  It left a hole in our sangha.  Genro 
was a kind of giant in this sangha of ours – the only osho in Europe, the only person to have 
been given permission to give koans, and the founder of a thriving European Zen scene.   
 
I knew Genro best through the students he sent to Mt. Baldy Zen Center during my years 
there.  I always felt they were the best prepared for the style of practice – ready for the 
formality and the loose times, like Genro himself.  I have appreciated Genro for two decades - 
he’ll be missed by me and so many others.   
 

  

 

 

Chanting 

Zazen 

An informal meal 

Tenzos in the kitchen 

Zazenkai february 2011  
led by Koshin Osho 
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Minneord om Genro, Osho 
av Eskil Tin 
 
Lærer, elev og menneske.  
—Om hvordan jeg kjente Genro og hva han betydde for meg. 
 
En stor gave i livet mitt har vært å få lov å bli kjent med Genro. Jeg fulgte ham de siste 20 årene 
av hans liv. Vårt forhold gikk gjennom mange faser og var ikke alltid like enkelt men nettopp 
derfor ble det så viktig og utviklende for meg. I bunn lå det en kjærlighet og respekt som var 
uforandret helt til hans død.   
 
Først var han lærer.  
Mitt første møte med ham var på en helgesitting med zen-gruppa i Oslo der jeg da hadde vært 
med et års tid. 
 
Det var sterkt for første gang å møte en zen-mester. Mitt forhold til zen var på den tiden en dyp 
fasinasjon over dette merkelige laget av virkeligheten som ble avdekket i alle bøkene og tekstene 
jeg leste. Undring over noe ubegripelig slik jeg også ble grepet av undring overfor kvantefysikk 
eller hjerneforskning. Og så var det praksisen med zazen og hele formen rundt, arbeidet med meg 
selv som for en stor del handlet om utfordringen med å sitte – og bli sittende – med smerter i knær 
og kropp. Drømmen om det fantastiske jeg leste i bøkene og min egen vonde kropp var ganske 
adskilte ting. Men her var det plutselig en levende mann av kjøtt og blod som forente fantasien og 
realiteten, som brakte dette fantastiske, ideen om frigjøring, inn i den svette, illeluktende zendoen 
vår i Tollbugata. Der satt han og hvis jeg ville kunne jeg strekke ut hånden og ta på ham. Han var 
virkelig. 
 
Så ble han et menneske.  
Det var etter en sesshin i Østerrike. Jeg hadde noen dager i Wien og Genro inviterte meg til å bo 
hos seg. Utenfor zen-formen, iført vanlige klær trådte han ut av rollen som zen-mester og ble et 
levende menneske. Han fortalte meg sin livshistorie, om hvordan han hadde vokset opp i Wien, 
måtte kjempe som soldat under 2. verdenskrig og alle årene etterpå som traumatisert og fortapt. 
Den dype smerten hans og famlingen etter forløsning. Han fortalte at han stadig, over 40 år etter 
at krigen tok slutt, nesten hver natt våknet av krigsmareritt. Både smerten og søket etter forløsning 
var fortsatt en del av hans liv selv om han hadde funnet zen og blitt satt i rollen som lærer av 
Sasaki Roshi. For Genro var dette ulike tilstander som han trådte inn og ut av. Selv hadde jeg 
trodd at frigjøring og forløsning, når det først skjedde, ville være en gang for alle. At forløsningen 
kom som et resultat av forsoning. Men smerten hans og den dype menneskeligheten som lå i den, 
alvoret overfor livet, dette rørte meg dypt og vi fant en resonans som ble begynnelsen på et 
vennskap som kom i tillegg til vårt elev/lærer forhold. 
 
Genro som elev 
Genro var alltid trofast mot Sasaki Roshi og Sasaki’s tradisjon. Han følte det som en dyp plikt å gi 
dét videre som han opplevde hadde reddet livet hans. Men han følte også at han var blitt gitt et par 
større bukser enn han kunne fylle. Han ble aldri så sikker at han som lærer ble selvstendig. Han 
forble en elev av Sasaki Roshi og forsøkte ikke å strekke seg lengre enn å formidle Sasaki’s 
versjon av zen, både i sanzen (koan praksis) og i teisho (foredrag).  
 
Genro kunne framstå med stor autoritet, hans usikkerhet var ofte godt skjult. Hans aspekt som 
elev ble først åpenbar for meg på en sesshin som Sasaki Roshi holdt i Østerrike. Her var Genro 
plutselig ikke lenger mesteren i zendoen som styrte det hele med fast hånd. Nå var det Sasaki 
Roshi som hadde den rollen, mens Genro viste seg som den litt kuete, usikre eleven. 
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Genro beholdt forholdet til Sasaki Roshi livet ut og helt til det siste forble det ambivalent. Han 
elsket og beundret ham, men i relasjonen ble han også fastholdt i en følelse av mindreverdighet og 
usikkerhet som lå dypt i ham helt tilbake fra hans tidlige år. 
 
Vårt forhold 
Ettersom jeg lærte Genros forskjellige sider bedre å kjenne, ble vårt forhold også mangesidig. Jeg 
fortsatte å se ham som min lærer, men samtidig ble han også tydeligere som menneske og venn. 
Disse ulike aspektene i vår relasjon ble levd ut i ulike settinger. Lærer/elev forholdet i den 
formelle praksis og vennskapet utenom.  
 
Etter hvert kom jeg til å sette stor pris på fortroligheten han viste meg, men samtidig som jeg lærte 
hans menneskelighet å kjenne ble jeg også usikker på hans evne til virkelig å kunne fungere som 
et rent speil i sin rolle som lærer. For meg oppstod det en motsetning mellom mennesket Genro og 
læreren Genro. Jeg kunne ikke lenger helt tro på adskiltheten mellom disse aspektene eller 
påstanden om at virkelig frigjøring – ikke-selv – er en tilstand å tre ut og inn av. Dette var en lang 
og kronglete prosess som også handlet om min egen modning og avdekningen av mine egne 
forkledde behov. Resultatet ble til slutt – etter mange år – at jeg valgte å bryte med Genro som 
lærer og forlot zen-gruppa.  
 
Imidlertid påvirket ikke det vårt vennskap. Tvert imot styrket det ytterlig min respekt for ham at 
han uten videre godtok mitt valg og ikke avviste meg eller ble såret av det. Vi fortsatte å 
brevveksle og jeg besøkte ham i Wien flere ganger, senest sommeren 2010, noen måneder før han 
døde.  
 
Tilbakeblikk 
Nettopp fordi han var så mye menneske ble han aldri kun en bekreftelse på idealer og 
forestillinger. Han forble virkelig. Med sine følelser, savn og tvil og med sine innsikter og 
erkjennelser og gjennom alle årene jeg fikk kjenne ham, sin modning og endring. 
 
Han var en inspirator som med sin egen dype smerte og sterke livsvei virkeliggjorde zen-veien for 
meg. Brakte den ut av bøkene og fantasiene og inn i virkeligheten, inn i mitt eget liv her i denne 
verden. Han var mitt første møte med et levende menneske der søkingen var mer enn koketteri, 
der det faktisk handlet om liv og død.  
 
Fordi dette var så virkelig hos ham samtidig som han ikke hadde noen endelige svar, ble han min 
første lærer. Ikke bare viste han meg zen-veien som virkelig, realisert i hans eget levende liv, han 
lærte meg også at zen-veien er en vei hver enkelt må finne og gå for seg selv. Fordi han ikke 
hadde de endelige svar jeg søkte fikk jeg aldri sjansen til å legge ansvaret for meg selv fra meg og 
over på ham. Fordi han hadde nok med å bære seg selv måtte jeg også begynne å gjøre det 
samme. 
 
Og gradvis har jeg begynt å se nøyaktig dette som essensen i zen. Å vende seg fra å opprettholde 
sitt liv gjennom alt ”utenfor” en selv, til et ”indre” liv som har seg selv som opphav og kilde.  
 
Zen-veien er veien fra sannhet som en ytre størrelse til indre visshet. Det er veien fra å leve i 
verden som ”guest” til å bli ”host”, veien fra å være trengende til å bli givende.   
 
Men først og fremst er zen nødvendigheten av å befinne seg på denne veien. Om man har kommet 
”langt” eller ”kort” har lite å si i forhold til med hvilket alvor man går veien og lever sitt liv. 
 
Uten at jeg visste det og kanskje uten at Genro visste det selv, var det dét han lærte meg gjennom 
alle de 20 år, både som lærer, som venn og som menneske.  

Takk Genro! 



10 
 

Nytt fra styret: 
v/Ranveig Z 

 
Vi har sagt opp leiekontrakten i Grønlandsleiret 39, og skal flytte ut til sommeren. Det er flere 
ting vi ikke har vært så fornøyde med i Grønlandsleiret 39, i forhold til både utleier og 
naboene våre, og det var bakgrunnen for at kontrakten ble sagt opp. Vi har nylig funnet fram 
til nye lokaler i Grønlandsleiret 31 som vi forhandler om i skrivende stund. I juni kaller 
senteret inn til flyttedugnad (mer informasjon følger). 
 
På årsmøtet 24/2 ble Koshin formelt valgt til lærer for oss. Det er vi veldig glade for. Han var 
her i februar og holdt zazenkai, foredrag, workshop og minneseremoni for Genro. Han skal 
komme tilbake for sesshin til sommeren.  
 
Koun Gordon holdt et innføringskurs i høst, og et i januar/februar i år, med hjelp fra Espen og 
Rannveig. Det var bra med deltagere på begge kursene, og noen har fortsatt å komme til 
senteret. Det vil bli et nytt innføringskurs til våren.  
 
Ikke alle er fornøyde med KSI-hytta som sted for sesshin, og vi har derfor sett oss om etter et 
annet sted å være til sommeren.  Den tibetansk-buddhistiske gruppen i Oslo har latt oss få leie 
deres flotte retreat senter Karma Shedrup Ling i Ski for årets sesshin. Den går av stabelen 30. 
juli – 6. august. Påmelding til Koun (gordon@rinzai-zen.no / 99 517 999). 
 
Bidrag til tidsskrift høsten 2010 
Denne utgaven har i all hovedsak blitt viet Genro. Neste nummer åpner for perspektiver på 
det tidligere annonserte temaet ”Selv”. Ønsker du å dele noe knyttet til dette temaet, eller har 
andre tanker som du vil dele med dine sangha venner innenfor rammen av dette tidsskriftet? 
Ta kontakt med Kristian, tlf. 90 73 66 26 / kristianbuer@gmail.com.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RZs styre 2011: 
Koun Gordon Geist 
Espen Ore                    
Rannveig Zachrisen  
 

Vararepresentanter: 
Peter Davami 
Tove Pi  
 

BF representanter: 
Koun Gordon Geist 

Rannveig Zachrisen 

Besøksadresse: 
Grønlandsleiret 39 
0190 Oslo 
Tlf. 99 517 999 
 
Webadresse: 
www.rinzai-zen.no 
 

 
   Email: office@stillsitting.com 
   Web: www.stillsitting.com 
  

‘Hotei krysser en elv’ 
av Fugai Ekun (1568-1680) 

The happiness of the drop 

is to die in the river 

-Al Ghazali (1058 – 1111) 


