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Fra redaktøren
Velkommen til tredje nummer av Zen-praksis.

I dette nummeret ser psykologen og zen-praktikeren Erling Andreas 
Grotle på forskjeller og likheter mellom zen-praksis og terapi.

I forrige nummer presenterte vi en impresjonistisk beskrivelse 
av chanting (resitasjon) ved RZS. I dette nummeret kommer vi kort 
inn på en beskrivelse av RZSs chanting og tekstene som brukes.

Det er ikke bare i Japan at zen finnes. I dette nummeret 
beskriver Eevi Beck praksisen i den norske Dharmagruppa som 
bygger på den som er utviklet av Thich Nhat Hanh med 
utgangspunkt i vietnamesisk zen (Thiền på vietnamesisk).

Vi har i de to første numrene hatt artikler om personer som har 
formidlet buddhisme og østlig kultur til vesten. I dette nummeret ser 
vi på Janwillem van de Wetering - en mann som er vel så kjent for 
sine politiromaner fra Amsterdam som for sine bøker om zen-
buddhisme.

Og det er ikke bare de som vedkjenner seg en zenpraksis som 
finner glede i stillhet eller som kan oppleve erkjennelser som minner 

1A drawing of priests caricatured as animals. Fra Encyclopaedia Britannica 1923, 
Public Domain
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om de som mange zenpraktikanter sier at de har funnet. I dette 
nummeret har vi noen bokomtaler av verk som strengt tatt ikke er 
ment zenbuddhistiske eller buddhistiske i det hele tatt. Samtidig 
kommer det også bøker skrevet av mennesker som absolutt 
praktiserer eller har praktisert zen, og vi har også en omtale av en 
slik bok der vi også får et innblikk i forholdene i Rinzai-Ji og på Mt. 
Baldy den siste tiden Joshu Sasaki Roshi levde.

I forrige nummer skrev Kristian Garthus-Niegel artikkelen 
"Dannelsen av åndelige hierarkier – noen hverdagserfaringer fra 
Rinzai-ji". I dette nummeret kommer det to innlegg som responderer 
på denne artikkelen.

Og vi fortsetter med oppskrifter for zazenkai og sesshiner. I 
tillegg har undertegnete skrevet en liten artikkel om te og zen.

Med dette tredje nummeret av Zen-praksis takker jeg for meg 
og gir stafettpinnen videre til neste redaktør.

Zen-praksis skriver ikke seg selv, så vi ønsker velkommen 
bidrag - man trenger ikke være medlem av RZS for å bidra, men 
redaksjonen vil vurdere for mulig publikasjon alle innsendte bidrag.

Bidrag kan sendes til: zen-praksis@rinzai-zen.no

Oslo oktober 2017

Espen S. Ore
Redaktør
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Er zen terapi, er terapi zen?
Erling Andreas Grotle

Psykolog og zen praktiserende

Både psykoterapi og zen buddhisme mener at sinnet og vår 
konstruksjon av virkeligheten er hovedårsaken til unødvendig 
lidelse. Begge tilnærmingene har som mål å redusere eller fjerne 
lidelse, men veien til dette målet er forskjellig. I denne teksten vil jeg
som psykolog og zen praktiserende driste meg til å si noe om 
likhetene og forskjellene mellom zen og psykoterapi. Samtidig bør 
leseren ha in mente at for å holde teksten kort og oversiktlig vil det 
være mange overforenklinger og spissformuleringer. 

I terapi forsøker en å redusere lidelse med samtaler. 
Hovedfokuset er hvordan pasienten konstruerer unødvendig lidelse 
ved måten hun eller han tenker, føler og er med andre mennesker. 
Ofte forsøker en å endre negative eller destruktive tanker med mer 
realistiske eller hensiktsmessige tanker. 

Innen zen buddhisme skjer opphør av lidelse gjennom 
meditasjon (under veiledning fra en zen lærer). I zen ønsker en å ta 
mer avstand fra tankene, siden tanker tåkelegger den direkte 
opplevelsen av verden. 

Både psykoterapi og zen vektlegger at rigide selvforståelser 
opprettholder unødvendig lidelse. På samme måte som ett enkelt 
fotografi aldri kan fange alt vi er som menneske, er også vår 
selvforståelse begrenset. Ved å klenge til vår selvforståelse (på godt 
og vondt) setter vi store begrensninger på oss selv. De fleste 
psykologer vil anerkjenne at vår bevissthet best kan beskrives som 
en kontinuerlig, rennende elv, ikke som et basseng med hvor vannet 
aldri skfites ut. Men ofte har vi, gjennom smertefulle livserfaring, 
delvis trukket oss tilbake fra verden. Vi rømmer inn i oss selv, lager 
overgeneraliserte og rigide regler om oss selv, andre mennesker og 
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verden i et forsøk på å beskytte oss mot framtid smerte. Dessverre vil
ofte denne tilbaketreningen gjøre oss rigide og heller bli en årsak til 
smerte. En sunn psykologisk helse forutsetter fleksiblitet; en 
fleksibilitet til hva vi kan tenke, føle og gjøre i forskjellige 
situasjoner. Rigiditet kan derimot kraftig begrense vår relasjonelle og
eksistensielle frihet. Men mens terapi søker å løsne opp i eller utvide 
en rigid selvforståelse søker zen å oppløse det begrensede/tomme 
selvet, å fjerne illusjonen om et avgrenset selv. 

Fengsel og søppelfyllinger

Ved både zen praksis og terapi går vi frivillig inn i et fengsel. Det 
handler om å sette seg i en situasjon hvor en ikke kan bruke sine 
vanlige distraksjoner for å rømme; enten det er å slå på TV, bruke 
rusmidler, forlate mennesker det er vanskelige å komme overens 
med, eller andre former for unnvikelse. Det vil oppstå smerte og 
lidelse, enten en sitter på zafuen eller i terapistolen. Målet er å 
håndtere denne smerten gjennom å akseptere den uten å skyve den 
unna eller holde fast på den. Dessverre vil mange mennesker forlate 
zafuen eller terapistolen prematurt, i håp om å finne lindring andre 
steder. («Det var ikke riktig type meditasjon», «psykologen forstod 
meg ikke slik jeg ønsker å bli forstått», «jeg vil heller bruke tiden 
min på noe annet».) Men for de som klarer å stå i prosessen over tid 
vil en gradvis innse at det er ingenting å rømme fra. Noen ganger kan
rammer fungere som en stige for å komme ut vanskeligheter, og over
tid vil de fleste innse at det er ingen fangevokter og døren til 
fengselscellen har stått åpen hele tiden. Både terapi og zen 
vektlegger at hvis en klarer å gi slipp på mentale konsepter og 
holdninger, som en drasser med seg over alt, vil livet bli lettere. På 
min første sesshin (intensiv meditasjonsuke) ble det sagt at sesshin er
som en søppelfylling. En reiser til sesshin for å kaste fra seg alt en 
ikke behøver. 
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Er zen terapi?

Zen er terapi i den forstand at zen er opptatt av menneskesinnet og 
opphør av lidelse. Zen kan hjelpe mange mennesker til bedre liv. Zen
kan også fjerne eller redusere en del psykiske lidelser som blant 
annet depresjon og angst. Men som psykolog og zen praktiserende 
ville jeg sjeldent kun anbefalt zen meditasjon mot psykiske lidelser. 
Selv om de fleste psykiske lidelser har sitt utgangspunkt i et forvirret
sinn, ofte som følge av tidligere eller nåværende livsbelastninger, er 
det nødvendig med en profesjonell samtalepartner. Følelser er ofte 
viktig informasjon vi kommuniserer til oss selv. Gjør det vondt når vi
legger hånden på glødende kull så bør vi lytte til denne 
informasjonssmerten. En fare ved zen praksis er at vi blir flinke til å 
ignorere viktig informasjon: i stedet for å jobbe oss gjennom 
smertefulle livsutfordringer blir vi bare flinke til å puste oss gjennom
det som bør tas tak i. Vi har alle mentale «blindflekker» som vi ikke 
klarer å få øye på fordi vi har et psykologisk forsvar som forhindrer 
oss å bli oppmerksom på dem. Vi behøver derfor en utenforstående, 
gjerne en psykolog eller profesjonell terapeut, som kan gi oss et 
annet perspektiv. Det er dessverre mange eksempler både fra USA og
Europa om anerkjente zen lærere som skal ha oppnådd opplysning 
(«enlightenment»), men som likevel misbrukte sine studenter 
seksuelt. En zen praksis er derfor ingen garanti for å løsne opp i 
psykiske problemer. 

Er terapi zen?

Zen har mye til felles med psykoterapi, men zen går mer grundig til 
verks. Zen oppfordrer oss til å erfare livet fra øyeblikk-til-øyeblikk, 
uavhengig av om vi hører på Mozart eller går på do. Zen sitt fokus på
opphør av begjæret er helt uvurderlig. Zen oppfordrer oss til å gi 
slipp på det uendelige begjæret som aldri kan tilfredstilles. I en 
tidsfase hvor alle oppfordrer oss til å konsumere stadig mer i et slikt 
omfang at det ødelegger hele planeten, framstår temming av begjæret
viktigere enn noen gang. 
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I terapi er en også opptatt av selvets konstruksjon og hvordan 
våre tanker og konsepter forvrenger virkeligheten. Mens terapi ofte 
har et fokus på å endre destruktive tanker, vektlegger zen å gi «totalt 
slipp» på tankene. I terapi er endring vanligvis et fastsatt mål, mens 
zen handler om å gi slipp på alle mål. I terapi er det en tanke om at 
pasienten er «delvis ødelagt», mens zen utfordrer oss til å se nærmere
på hva vi antar er ødelagt med oss selv, og om det faktisk er noe i 
livet vårt som behøver å bli fikset. Zen kan hjelpe oss til å erfare 
verden direkte og åpent, uten det kognitive sinnet som forminsker og
forvirrer. Så mens terapi fokuserer på å endre «spillereglene» en har i
sitt eget hodet, kaster zen spillebrettet ut av vinduet. 

Jeg tror mange mennesker kan leve gode nok liv uten verken 
zen eller terapi, men vi har alle våre utfordringer. Årsaken til at vi 
oppsøker terapi eller zen praksis er jo fordi vi har en opplevelse av at
en selv eller livet ikke er som det bør være. Noen planter trenger 
mest sol, andre trenger mest vann.
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Chanting og tekster i Rinzai Zen-
senter

Espen S. Ore

Hjertesutraen1

Chanting er i Store Norske Leksikon definert som "hinduistisk 
sangtradisjon"2 med tilleggsinformasjonen: "brukes også om religiøs 

1 Faksimile av en kalligrafisk versjon av Hjertesutraen utført av Zhao 
Mengfu ca 1300 e.Kr., denne versjonen henger utenfor RZSs zendo

2 https://snl.no/chanting_-_hinduistisk_sangtradisjon - siden er sjekket 
24/10-2017
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sang knyttet til hinduisme, buddhisme og nyere yogabevegelser i 
Vesten, gjerne i form av individuell eller unison fremsyngelse av 
spesielt kraftfulle ord, se mantra." Når man begynner å praktisere i 
Rinzai Zen Senter, Oslo (RZS), får man ofte beskjed om at det ikke 
skal være noen mening i teksten i chantingen, at det snarere er en 
slags felles sangøvelse eller pusteøvelse som er med på å bygge opp 
fellesskap og harmoni i zendo. Og det kan det være at det er for 
noen. Men det er samtidig en fortsettelse av en tradisjon der det er 
mening både i det tekstlige innholdet og i selve resitasjonen.

Tradisjonen med chanting blir ofte begrunnet med at det var slik
man husket tekstene før de ble nedskrevet. Og det er godt mulig at 
dette har noe for seg. Samtidig er selve handlingen, chanting i 
fellesskap med på å skape tilknytning og virker ikke helt ulikt 
salmesang, tekstopplesning eller bønneritualer i forskjellige kristne 
kirker. Resitasjon eller chanting av sutraer eller utdrag av sutraer har 
i buddhismen fått verdi som en positiv handling, positiv karma. 
Derfor finner man for eksempel i Japan at dette har vært en del av 
munkers og nonners oppgaver, å resitere sutraer for eksempel ved 
sykdom eller dødsfall. Det er altså en rituell handling som skal skape
god åndelig fortjeneste (merit på engelsk).

I RZS finnes det et eget hefte med tekster for chanting. Disse 
tekstene er av litt forskjellig type, men ved siden av de tre tilflukter 
og de fire bodhisattvaløftene, er det tre andre typer tekster: sutraer 
eller utdrag fra sutraer, dharanier og ett særtilfelle: Kozen Daitos 
(eller Daito Kokushis) avskjedsbrev til sine studenter. Kozen Daitos1 
tekst er på middelalderjapansk, mens de andre er stort sett på 
kinesisk. I RZS uttales disse kinesiske tekstene slik det er tradisjon 
for å uttale kinesiske buddhistiske tekster i Japan. Dette betyr at den 
samme kinesiske teksten, for eksempel Hjertesutraen høres helt 

1 Daito Kokushi var abbed på Daitoku-Ji, et tenpel vi stadig kommer i 
kontakt med (se for eksempel artiklene om Janwillem van de Wetering 
og om te og zen i dette nummeret) som er nær lenket til Myoshin-Ji, 
mortempelet for tradisjonen RZS følger
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annerledes ut slik den chantes i Vietnam selv om det er er den samme
kinesiske teksten.

Det er to sutraer eller deler av sutraer i RZSs resitasjonshefte: 
kapittelet om Avalokiteshvara fra Lotussutraen og hele Hjertesutraen.
For noen japanske buddhistiske skoler står Lotussutraen i en 
særstilling. Innen skoler som har vokst frem fra Nichiren-retningen, 
har bare navnet på Lotussutraen i seg selv verdi som mantra. Når det 
gjelder Hjertesutraen, betyr "hjerte" her at sutraen er hjertet eller 
kjernen i Prajnaparamita-sutraene (prajnaparamita = den perfekte 
visdom). Disse kan igjen blant annet sees på som en respons på eller 
motvekt til (sanskrit) abhidharma- eller (pali) abhidhammatekstene 
og deres detaljerte analyser av mennesket og menneskesinnet. 
Hjertesutraen er spesiell fordi den kalles en sutra, men den er ikke 
tillagt den historiske Buddha slik sutraer vanligvis er - i stedet blir 
den lagt i munnen på Avalokiteshvara (bodhisattvaen som vi finner 
på kinesisk som Guanyin og på japansk som Kannon). Utenpå 
Avalokiteshvaras tale er det lagt en ytre fortelling som gjerne tenkes 
sagt av Ananda, en av den historiske buddhas elever.

I RZSs resitasjonshefte følger det så tre dharanier (eller to 
dharanier og en litt spesiell tekst). Dharanier kan vi for enkelthets 
skyld se på som utvidete mantraer: de har gjerne en del tekst som 
faktisk kan oversettes, og så er det noen deler som ikke har gitt mye 
direkte mening på kinesisk eller japansk, emn som dels kan komme 
fra indiske språk som sanskrit. Dharaniene skal ha en magisk 
funksjon som å forebygge uhell mm. Den tredje av disse tekstene, 
Dai Segaki, er tradisjonelt en tekst som brukes i en årlig fest for de 
døde - den magiske betydningen her er å mate sultne ånder. Men 
innen tradisjonen som følges i RZS er denne kommet med i den 
daglige eller ukentlige resitasjonsboken og chantes igrunnen som en 
av dharaniene1. Etter disse tre tekstene kommer til slutt Kozen Daitos
avskjedsbrev før man avrunder med bodhisattvaløftene.

1 Her finnes en engelsk oversettelse av flere av tekstene som brukes ved 
RZS, inkludert kapittelet fra Loutussutraen og Dai Segaki: 
http://onedropzen.org/uploads/sutrastranslatedintoenglish.pdf
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I teksten over har vi vært inne på at chanting kan virke positivt 
for den praktiserende og for eventuelle andre man chanter eksplisitt 
for som syke eller døende. Men siden handlingen (chanting) bygger 
opp et "overskudd" av gode handlinger, kan dette overskuddet gis 
videre til andre, også døde. Dette gjøres med en egen tekst (eko) som
chantes av en oppsanger (i RZS ino) etter chantingen av selve 
teksten. Dette kan være en lang liste med dedikasjoner til lærere i en 
aktuell tradisjon eller til andre verdige eller en annen form for 
dedikasjon1. Så teknisk sett bedriver man her en form for magisk 
overføring av åndelige fortjeneste.

Tretromme (mokugyo) og to klangboller (rin) som brukes i zen-
chanting2

1 Se kort om Eko her: http://onedropzen.org/teachings/sutras/english

2 Foto: Victoria Zen Centre, hentet fra Wikimedia
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Mildhetens kraft – praksis i Thich
Nhat Hanhs vietnamesiske zen-linje

Eevi Beck

Meditasjon1

Når jeg tenker på dharma, får jeg lyst til å gjøre det, ikke skrive om 
det. Det er ingen motsetning mellom det å gjøre og å skrive om det. 
Likevel utsatte jeg mange ganger å begynne å skrive. Hvorfor? Fordi 

1 Foto: Mariama Guldagger
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jeg skriver mye på jobben; skriving har vært viktig – med mye press 
rundt: skrive nok, skrive godt nok, skrive snart nok, skrive smart 
nok. [Jeg gjorde det likevel – og gjorde det nok, godt nok, snart nok 
og smart nok til å kunne livnære meg på universitetet. Men ga det 
meg glede? Kortvarige glimt, ja. Men mer farget av lettelse over ikke
å ha feilet, og alltid overskygget av stresset rundt.] Nå kan jeg se på 
det og le av det. Le av at etter å ha vært fri fra det noen år, ser jeg 
glimt av at jeg blir fanget inn igjen.

Dette er dharma – min dharma. En gammel lære anvendt i 
dagliglivet, speilet i dagens utfordringer slik de uttrykker seg i mitt 
liv, min praksis, min glede, min sorg. Alltid uperfekt. Alltid i endring
(dermed må også ordet «alltid» være i endring, og endringen 
selv…?).

Dette er dharma. Å se lidelsen, årsaker til lidelsen, at lidelsen er 
et valg selv om mye smerte skyldes ting vi ikke kan noe med. Sagt 
på engelsk: Pain is unavoidable, but suffering is optional. Lett å 
gjenta en annens vakre ord, veldig hardt å klare å faktisk leve 
innsikten de uttrykker. Dharma (læren; opprinnelig Buddhadharma 
dvs ‘Buddhas lære om fenomener’) – eksisterer bare når den lever. 
Ord er tomme, å videresende visdomsord på fjesbok hjelper ingen og
er kanskje skadelig for visdommen når det gjøres som en innholdsløs
handling – men ord åpner dører og hjerter; å videresende visdomsord
på fjesbok hjelper en selv og andre når det gjøres med mening, med 
faktisk praksis. Dette er zen (opprinnelig ch’an) tydelig på.

Litt historie

Thich Nhat Hanhs linje er en vietnamesisk ch’an (zen-) linje; der 
Thich Nhat Hanh er i 42. generasjon etter Lieu Quan (på kinesisk Lin
chi; japansk Rin zai). Vietnam har to buddhistiske hovedtradisjoner, 
en Rene land-linje (som f.eks. tempelet i Lørenskog tilhører) og en 
zen-linje. Spesielt med zen-linjen er at på 1950-60-tallet ønsket en 
liten gruppe radikale unge munker og lekfolk å fornye buddhismen 
og gjøre den relevant for samtiden. En av dem var Nhat Hanh (Thich 
er en tittel – tilsvarer noe slikt som ‘ærverdig’ – som han fikk 
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senere). Det var krig og borgerkrig i landet, og en 
ungdomsorganisasjon han dannet gjorde mye for å hjelpe andre, slik 
som landsbyer i krigsfronten.1 I 1966 dannet Nhat Hanh dessuten 
Tiep hien-ordenen – interværeordenen – for nonner, munker, 
lekkvinner og lekmenn. Ordenen har i dag tusenvis av medlemmer i 
hele verden, inkludert 7 i Norge. 

Nhat Hanh ledet fredssamtaler i Paris mellom de krigende 
partene for å få til våpenhvile. Det lyktes ikke. Han reiste til USA for
å fortelle det amerikanske folket om det vietnamesiske folkets 
lidelser. Der ble han varmt omfavnet av bevegelsen mot Vietnam-
krigen – men ble selv bedrøvet over deres sinte kampanje. Derav de 
første av en serie kraftfulle slagord: Peace in yourself, peace in the 
world og Peace is Every Step. Disse skulle vekke fredsbevegelsen 
for behovet for å først være fred før man kan bringe fred til andre. Da
Nhat Hanh hadde mistet retten til å reise tilbake til Vietnam (han ble 
uønsket pga sin fredsaktivitet), ble Nhat Hanh boende i USA og etter 
hvert fastboende i Frankrike. Der startet han med god hjelp av andre 
(ikke minst Søster Chan Khong) Plum Village på tidlig 1980-tallet. 
Opprinnelig var det et sted hvor eksil-vietnamesere kunne dyrke 
jorda og vedlikeholde sin kultur, men i 1996 ble Plum Village sine 3 
«grender» gjort om til klostre. Thich Nhat Hanh – eller Thây (lærer), 
som han kalles – ble etter hvert svært populær. I dag finnes Plum 
Village-sentre og klostre i Frankrike (2 steder), Tyskland (1 kloster, 
flere sentere), USA (3-4 klostre, ukjent antall sentre), Thailand (1 
kloster) og Hong Kong. Thây selv fikk slag i 2014, overlevde 
mirakuløst, men kan ikke lenger snakke.

Dharmagruppa er en gruppe innen Buddhistforbundet som 
opprinnelig ble dannet for å ta imot pengestøtte og fordele den til to 
grupper: Drivende skyers sangha og en theravada-gruppe. Etter få år 
forsvant theravada-gruppa (for senere å gjenoppstå i andre, vakre 
former). Drivende skyer fikk følge av andre småskyer rundt i landet. 

1Dette regnes ofte som starten på Engaged Buddhism – samfunnsengasjert
buddhisme.  Mer om dette  i  selvbiografien til  Sr  Chan Khong «Learning
True Love».
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Slik ble Dharmagruppa til en paraplyorganisasjon for grupper – 
sanghaer – i Norge som praktiserer i Thich Nhat Hanhs tradisjon.

Mildhetens kraft

I Norge er vi vant til å tenke at kraft og mildhet er motsetninger. 
Hvordan kan da en så myk tilnærming som mange av Thich Nhat 
Hanhs praksiser har fungere? Dette diktet publisert i Lion’s Roar, 
sept 2017, gir ett svar:

Arriving at a concert hall in Boston on the back 
of a motorcycle, all charged up and enthused. It’s
1989.
The crowd mirrors my excitement.
As He glides like a silent cloud into the hall there
is a cognitive dissonance.
What is this trouble I feel in front of such soft 
presence?
Discernment begins!
The rose is garbage and a rose again.

—Shoba Satya, Portland, OR, USA

En sky som glir stille inn kan altså skape revolusjon. Thây har gjort 
mye som har krevd stort mot fordi det har vært kontroversielt. Han 
har overlevert Lampen (tradisjonell etterfølger-/lærerutnevenlse) til 
mange, inkludert lekkvinner som meg. Han har revidert munkenes og
nonnenes tradisjonelle leveregler for å speile dagens utfordringer. 
Han fikk med seg Fredsprisvinnerne på å utgi et etisk manifest – 
Manifest 2000 – som 75 millioner mennesker underskrev på rundt 
årtusenskiftet. Da han en kort periode i 2005-2007 fikk tillatelse til å 
besøke sitt hjemland, brukte han anledningen til å si noen sannheter 
til Vietnams ledelse på en måte som vekket dyp respekt – men også 
skapte vansker. Han har forsvart sitt fokus på glede heller enn lidelse,
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og har sagt «Reincarnation is not a Buddhist idea.» Det siste han 
gjorde før han fikk slag var å gi Hjertesutraen en helt ny språkdrakt.

Å la skyene drive…

Drivende skyer er Oslo-gruppa, som leier lokaler hos Rinzai 
zensenter. Det fine med skyer som driver er at de ikke kan styres. De 
kan påvirkes, men ikke styres. Det betyr ikke at hva som helst er ok. 
Tvert imot er vi svært oppmerksomme på at vi bygger fellesskap. Da 
trengs retningslinjer. 

Men hvilke linjer gir frihet, nå og i framtida? 

Et gammelt spørsmål, fortsatt ubesvart – heldigvis! For da må vi 
undersøke. 

---

På et dansekurs ljomet det over høyttalerne: «Enlightenment in 
this lifetime. Enlightenment in this lifetime.» Ja. Og nei. Ideen om å 
skulle våkne opp: nei takk. Den blir så lett et mål. Mystisk. 
Uforståelig. Oppvåkning er svært enkelt. De fleste gjør det hver 
morgen. Har man sovet nok, fredelig nok, dypt nok, blir 
oppvåkningen klarere. Varer lengre. Dette er dagligdags.

«Men det fungerer bare på norsk; enlightenment kan like gjerne 
oversettes med ‘opplysning.» Ja. Og nei. I den historiske perioden i 
Europa som kalles «The Enlightenment» - «Opplysningstiden» - 
gjorde man mye bra. Mange av idealene fra den gang står seg godt i 
dag – som utdanning til mange. Men de gjorde også ille ting. De 
hadde sine skylapper – f.eks. hvis man ser på kjønn eller klasse. 
Dette kan lære oss å være åpne men også sunt skeptiske når noen 
‘har svaret’, enten det heter opplysning eller ikke-opplysning, og 
enten det kommer fra deg eller meg.

Ja, det er en god ide for mange av oss å drive med ting som ja, 
faktisk, kan lede til et mer våkent liv. Ja, det er all grunn til å bygge 
opp en viss disiplin – f.eks. å sette seg på puta eller krakken i 20 
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minutter hver dag. Hver dag. Men så? Hvilke forventninger har vi? 
Tror vi at en stram line er eneste vei?

Jeg har snakket med mange som har mistet gløden i sitt andre 
år. Som sier de ikke får det til lenger. Jeg spør litt mer, og ofte finner 
de ikke ro, det gir ikke samme tilfredsstillelse som før. Ikke noe 
problem. Men de må få vite at det ikke er noe problem – det er slik 
praksisen er. Man får det ikke til. Likevel fortsetter man. Og litt etter 
litt har noe skjedd. Umerkelig blir forholdet til ens foreldre bedre. 
Man mister litt sjeldnere stødigheten med sine barn. Man klarer litt 
oftere å si fra på jobben om ting som ikke er ok. Man tåler at naboen 
skuler litt på en i blant. Og man orker å møte seg selv, slik man er, i 
glede og i irritasjon.

Umerkelig er man blitt litt mer tolerant overfor det i en selv som
man helst ikke vil bli minnet om. Og man tåler bedre at andre også 
strever, lider og gjør feil. Og ettersom man erfarer at det går an å 
snakke om ting på ryddige måter, begynner man kanskje å prøve litt 
selv. Og….. det virker. Faktisk. Ikke perfekt, men faktisk virker det. 
Man får sagt fra om noe man trenger og kan oppleve å bli hørt, selv 
om man kanskje ikke fikk akkurat det man ønsket seg. Og så ser man
at det går også an. Og at man er kommet litt nærmere den andre. 
Tilliten vokser – gjensidig. De gangene det likevel ikke fungerer, ser 
man raskere at situasjonen er del av et større bilde. Våre foreldre, 
besteforeldre og oldeforeldre; slekta, vår familiekultur og vårt lands 
kultur; medienes bilder av lykke og ulykke…… mye spiller inn! Og 
bidrar til å stramme til utfordringer eller oppløse dem.

Det er mulig å være rolig i stormens senter. Vi kan klare det.

Vi trenger trening, og passe store utfordringer. Noen ganger 
glipper det. Men så er vi på plass igjen.

Eksempler på praksiser

Jeg spurte en i Drivende skyer som har litt erfaring fra Rinzai om hva
som er viktig å fortelle i denne artikkelen om vår praksis: «At vi gjør
det i dagliglivet. -- Går sakte. Spiser sakte. Gjør ting bevisst. Seinere,
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når mannen din dør, klarer du ta deg av det: Du har øvd på å være 
sammen med det som gjør vondt.»

Hvordan? Et eksempel er den fellesbuddhistiske innsikten:

Kropp.

Og sinn.

Er ikke ett, ikke to.

Hva betyr dette for praksisen på puta og i dagliglivet?

For det første: Kroppen påvirker sinnet.

For det andre: Sinnet påvirker kroppen. 

Når vi vil oppøve vår stødighet ved sinnsbevegelser, hjelper det 
å ha tilgang til stødighet i kroppen.

Når vi har bruk for å være kroppslig stødige, hjelper det å kunne
kunsten å roe ned sinnet.

I hverdagslivet dukker begge deler opp. Hvis treningen ligger 
for langt fra hverdagssituasjonene, hjelper den ikke nok. Det kan skje
viktige ting mens man sitter på puta, men disse overføres ikke 
automatisk til vårt liv ellers. Derfor er det en fordel for livet vårt, for 
innsikter, fordypning og vekst; for oss selv og våre omgivelser – dem
vi er glade i, naboer og folk vi har det vanskelig med; for alle – at 
treningen har i seg elementer av hverdagen.

Dette synes i holdninger til å ta vare på jorden. Når vi har sett i 
dagliglivets andre områder at det vi gjør utgjør en forskjell, øker det 
innsikt i problemet og tillit til at det nytter å gjøre litt, gjøre mitt.

A bygge stødighet kan ta mange former. Noen ganger synger vi.
Hvorfor? Fordi det er hyggelig. Av og til virker det barnslig. Det er 
helt ok. Det er bra å kunne være barnslig, ha trent opp evnen til å 
glede seg som et barn. Sangene vi synger er praksissanger, gjerne 
ved at det er satt tone til dikt eller innsiktsvers. Jevnlig forteller noen 
at en sang eller et vers som betyr noe for dem plutselig dukket opp i 
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en utfordrende situasjon slik at det ble en støtte og en påminnelse til 
å strekke seg mot noe dypere. F.eks. «Breathing in, I go back to the 
island within myself» – ‘å ja, jeg kan trekke meg litt tilbake fra 
situasjonen, gi meg selv den roen jeg trenger og som situasjonen ikke
gir…’ Samtidig gir man seg selv tillatelse til å komme tilbake til 
utfordringen senere, forfrisket og med overskudd. Så man unnviker 
ikke, men styrker sin evne til å gå dypere før man går inn i saken.

Thây selv har skrevet og brukt mange ledete meditasjoner. To 
velkjente er:

Inn – ut
Blomst – frisk
Fjell – stødig
Blå himmel – drivende skyer
Rom – fri

Inn – ut
Framme – hjemme
Her – nå
Stødig – fri
Ser alt – klart
Inn – ut

I en serie bilder som f.eks. «Jeg er duggfrisk som en blomst. Jeg
er stødig som fjellet. Jeg lar skyer oppstå, vare en stund, og forsvinne
igjen.» vil noen finne ett yndlingsbilde, andre kanskje et annet, som 
de spontant bruker. Mens når en serie som dette brukes som ledet 
meditasjon, oppøver vi bevissthet om våre ulike sinnstilstander og 
evnen til å være trygg i flere av dem, f.eks. 
skjønnhet/varhet/sårbarhet OG kraft/styrke/støhet OG evnen til å 
betrakte og gi slipp på tanker, reaksjoner, følelser. Ganske snart – 
kanskje etter få år – vil mange oppdage at litt etter litt kan de selv 
påvirke sin sinnstilstand, og slik velge – i hvert fall av og til – sin 
respons på en del situasjoner.
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Det i Plum Village-tradisjonen som minner mest om koaner er 
innsiktsdikt (gathaer), gjerne selvskrevne. Eller man oppdager et dikt
som noen annen har skrevet og som man liker – men man må velge 
noe som berører en. Som virkelig betyr noe for en selv der man er.

Et gatha kan være svært enkelt, det handler om dagliglivet. Her 
ved Akerselva:

Når hodet er kropp,
ikke sinn
drønner fossen rett inn

Har jeg skrevet, sagt eller gjort noe som virkelig opprører deg? En 
måte å praktisere med det på har to ledd: 

a) Egenpraksis. Sitt på puta, dyrk fram stødighet (f.eks. ved å 
kjenne pusten). Etter 10 min, hent fram det jeg har gjort. Kjenn - 
virkelig opplev - hvordan din respons dukker opp og beveger seg 
(kanskje raser?) rundt i kropp og sinn. Ytre ro, indre tillatelse til å la 
det rase. Gjør praksisen så lenge som trengs (men obs: Ikke ønske 
det bort, bare tillate det som skjer). Dette kan ta minutter eller år. 
Essensen er å ta fullt ansvar for egne reaksjoner. 

b) Når reaksjonene har roet seg tilstrekkelig (erfaring vil fortelle
deg hva som trengs, men en tommelregel kan være at du vil tåle å 
høre et annet perspektiv), be om et møte med meg. Ta saken opp. 
Ikke ignorer det selv om du er blitt roligere. 

 Selve møtet fins det flere modeller for. En kan egnet form være 
et "lyttemøte": Kort sagt, at vi møtes for å høre hverandres 
perspektiv, ikke for å overtale den andre. (Likevel kan og bør 
selvsagt unnskyld sies så snart den ene eller begge ser at vi har noe å 
si unnskyld for - poenget er at vi aldri *forventer* det av en annen.)
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Sist, men ikke minst, studerer vi en type praksiser bygget for å 
videreutvikle vår etiske bevissthet. Hver måned leser vi høyt fra De 
fem øvelsene for å verne jorda (The Five Mindfulness Trainings) og 
samtaler om hva de betyr for vårt liv. Noen av oss har gjort dette i 
årtier, og stadig dukker det fram nye nyanser ettersom vår egen 
praksis blir dypere. Øvelsene handler f.eks. om hvordan håndtere 
sinne, å opptre seksuelt ansvarlig, forbruke bevisst og snakke ærlig 
og med ord som bygger bro til andre. Å lese disse og samtale om 
dem øker vår bevissthet om hvordan våre handlinger påvirker andre 
– også når vi er uenige med enkeltpunkter. Og dette er hensikten.

Lese mer?

Har du mulighet til å delta i et fellesskap som praktiserer sammen er 
dette langt mer verdifullt enn å lese en bok. Bl.a fordi en bok kan 
virke perfekt, mens et fellesskap sjelden er det. Et fellesskap gir noe 
vitalt – f.eks drypp for drypp en tillit til at man ikke trenger være 
perfekt, at verden rundt en kanskje heller ikke trenger være perfekt. 
Men hvis man må klarer å la bøker inspirere til handling, fins mange 
bøker av Thich Nhat Hanh som har inspirert folks praksis. På norsk 
bl.a Være fred [Being Peace]; Øyeblikkets under [Touching Peace]; 
Levende buddha, levende kristus [Living Buddha Living Christ]. 
Disse handler om hverdagspraksis.

Korte bøker: Det har blitt redigert sammen noen små bøker med
utdrag, som How to Sit; How to Walk; og How to Love. Mens Be 
Free Where You Are er ett eneste, vakkert foredrag gitt til innsatte og 
ansatte i et amerikansk høysikkerhetsfengsel – tittelen sier alt. 

Bøker for flere tradisjoner: Old Path White Cloud, hans 
Buddha-biografi, vet jeg mange har vært begeistret for. I Nowhere to 
Go, Nothing to Do legger han fram Linji/Rinzai sin undervisning. I 
The Other Shore forklarer han sin revisjon av Hjertesutraen. Det fins 
dessuten en liten serie sutrakommentarer, og ikke minst: 
Understanding Our Mind og oppfølgeren Buddha Mind, Buddha 
Body. Together We are One er en av de nyere bøkene der Thay har 
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hatt en mindre rolle; denne handler om praksis for og av folk med 
pigment i huden.

Bøker som er populære også utenfor Buddhismen har etter hvert
blitt mange: Anger. Cooling the flames ble en bestselger i USA. To 
bøker om kristendommen og buddhismen solgte store opplag (den 
over, pluss Going Home. Jesus and Buddha as Brothers). En bok 
som virkelig begeistrer dem som ønsker en dypere helbredelse er 
Reconciliation. Healing the Child Within. Den eldste av Thays bøker,
The Miracle of Mindfulness, opprinnelig et brev fra 70-tallet, trykkes
stadig i nye opplag pga den vedvarende interessen for mindfulness – 
pluss at den er nydelig. Man kan ikke lese denne og fortsatt tro at 
mindfulness handler om å bli mer effektiv på jobben.
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Thich Nhat Hanh, 20061

1 Foto: Marloes (tussenpozen): 
http://www.flickr.com/people/tussenpozen/
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Janwillem van de Wetering -
formidler av zen

Espen S. Ore

Janwillem van de Wetering, 19821

For noen er Janwillem van de Wetering (1931 - 2008) mest kjent for 
politi-kriminalromanene fra Amsterdam om Adjutant-Detective H.F. 
Grijpstra og Detective-Sergeant Rinus de Gier, mens han for andre er
mest kjent for sine tre bøker om zenbuddhisme (og mye annet). 
JvdW hadde bakgrunn fra en periode som ekstrapoliti i Amsterdam, 

1 Photo: Hans van Dijk, - fra National Archief Fotocollectie 
Anefo/Wikimedia Commons, http://tinyurl.com/yb6qhpga  
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og det ga ham idéer til kriminalromanene. Men han tilbragte også 
halvannet år i tempelet Daitoku-Ji1 i Kyoto på 1950-tallet, og dette 
gir ham materiale til de tre bøkene han skrev om zen og relaterte 
emner:

 - The empty mirror: Experiences in a Japanese Zen Monastery 
(1971)

 - A Glimpse of Nothingness:Experiences in an American Zen 
Community (1975)

 - Afterzen: Experiences of a Zen Student out on his Ear (1999)

JvdW var en skjønnlitterær forfatter, og det gjør at man alltid 
må ha et øye for om det han skriver er gjengitt fordi det gjør teksten 
bedre eller fordi han faktisk beskriver noe akkurat slik han husker 
det. I den siste av disse tre bøkene (Afterzen) sier han også selv i det 
avsluttende kapittelet at han har laget personer og hendelser som i 
større eller mindre grad bygger på det han selv har opplevd: han lar 
for eksempel fortelleren i boken si at han bor i Sorry, Maine - mens 
JvdW bodde i Surry, Maine de siste årene av sitt liv. De to første 
bøkene, særlig den aller første føles nærmere virkeligheten slik han 
har opplevd den, men også her mistenker jeg at en skjønnlitterær 
forfatterhånd har arbeidet for å lage gode historier. (I Norge kan vi jo
tenke på Asbjørnsen og de rammefortellingene han laget rundt sine 
utgaver av Huldreeventyr.)

1 Tempelet der Daito Kokushi var abbed - se artikkel om chanting og om 
te i dette nummeret
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Porten ("mon" på sinojapansk) inn til Daitoku-Ji1

Portkafeen ved inngangen til Daitoku-Ji i 20132

1 Foto: Espen S. Ore
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Tempelkatt i Daitoku-Ji1

Men når jeg har tatt alle disse forbeholdene, vil jeg gå litt inn på
bøkene. Den første, The empty mirror, beskriver erfaringene fra 
zenstudier i Daitoku-Ji der han bodde i klosteret ett år først og så et 
halvt år hos Walter Nowick (som også blir hans lærer senere i Maine,
og som i denne boken og i den neste blir omtalt med et pseudonym) i
Kyoto. I boken opplever vi både JvdWs møte med det 
fremmedartede i Japan - og i Zen, men også møtet med selve 
praksisen og arbeidet det innebærer. Vi merker at forfatteren har stor 
respekt for læreren (roshi) i tempelet, og dette kommer han også inn 
på i den siste boken, Afterzen, der han skriver at denne personen blir 
gjengitt etter virkeligheten så langt han husker mens de fleste andre 
er sammensatt av forskjellige personer JvdW har møtt eller hørt 
omtalt. Daitoku-Ji er et tempelkompleks på samme måte som 
Myoshin-Ji, så det er nok et av undertemplene JvdW har studert i, 

2 Foto: Espen S. Ore

1 Foto: Espen S. Ore
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uten at det blir klart fra bøkene hvilket dette var. Tilsynelatende 
forlater JvdW Kyoto etter halvannet år uten at han sier at han har hatt
noe stort gjennombrudd i zen, men han fortsetter øyensynlig å sitte 
hjemme. I den andre boken i "zen-triologien", A Glimpse of 
Nothingness. blir jeg-personen invitert til en sesshin ledet av hans 
venn fra Kyoto som nå har et zensenter i USA. Det er rimelig å tenke
seg at dette er Walter Nowicks senter i Maine, men jeg er ikke 
overrasket om det viser seg at det er en del skjønnlitterære 
tilrettelegginger i historien som fortelles. JvdW skriver om 
persondynamikken i denne vestlige gruppen og i sesshinen, og han 
antyder at han her kom et stykke videre i sine egne koanstudier. Når 
man har kjennskap utenfra om JvdWs eget liv, vet man at han 
etterhvert flyttet til Maine og slo seg ned nær senteret til Nowick, 
Moonspring Hermitage.

I den siste boken, Afterzen, finner vi et oppgjør med en del 
generelle problemer som kan dukke opp i sekter som isolerer seg fra 
samfunnet på den ene eller andre måten (her kan man også tenke på 
Kristian Garthus-Niegels artikkel i forrige nummer og innleggene 
som kommer som svar på denne i dette nummeret). I boken opplever 
vi at jeg-personen har en lærer som han omtaler som sensei og som 
har i seg noen elementer fra Nowick - samtidig som boken er 
dedisert til ham. Som JvdW skriver i det avsluttende kapittelet: 
"Master Dipshit, Sensei, Bobbie-san's suicidal abbot, monks, nuns 
and laymen, and even some aspects of the Tibetan masters I describe 
here are collages, put together to carry certain ideas. The actors on 
this stage aren't linked too closely to my actual life." (ellers synes det
klart at en av de tibetanske mestrene han beskriver har lånt en god 
del trekk og virkelige hendelser fra Chögyam Trungpa). Boken er 
viktig, og den kan leses om igjen etterhvert som man selv får mer 
erfaring med lukkede grupper og deres litt skjulte hierarkier. En 
grundigere omtale av denne siste boken finnes i Rinzais Nordlys fra 
2013: http://www.zenpraksis.no/rinzais-
nordlys/Rinzais_Nordlys_2013.pdf
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A Time To Keep Silence
(bokomtale)

Ingjerd Hoëm

Boken A Time to Keep Silence, En tid for Stillhet (eller, egentlig, «en 
tid for å overholde taushet», ble skrevet av forfatteren Patrick Leigh 
Fermor i 1957. Den ble nyutgitt i 2007, med et forord av 
religionshistorikeren Karen Armstrong.

Fermor er mest kjent for sine bøker om Hellas og 
reiseskildringer fra vandringene han foretok gjennom Europa som 
ung mann, fra England til Istanbul. Han levde et ukonvensjonelt liv, 
og etter å ha hatt aktiv krigstjeneste under annen verdenskrig, holdt 
han et aktivt sosialt liv med andre kulturpersonligheter. Det går 
tydelig frem av denne boken at det hektiske selskapslivet krevde sin 
mann, og Fermor var ofte dradd mellom sin offentlige rolle som 
forfatter, krigshelt og bohem, og den konsentrasjon og ro som et 
intensivt forfatterskap forutsetter.
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Dette dilemmaet søkte han å løse gjennom å søke tilflukt i ulike 
klostre. Det er disse oppholdene denne boken handler om. Han fikk 
billig losji i Frankrike og i Anatolia, hos benediktinermunker og hos 
cisterciensere. De siste observerer absolutt taushet. Felles for dem 
alle er en enkel livsstil, der dagliglivets rutiner er helt forutsigbare, 
og hvor man følger en rituell døgnrytme.

Fermor var ikke troende, og han ble ikke forventet å delta i de 
kirkelige sakramenter. Han tilbrakte det meste av sin tid enten i sin 
klostercelle, eller på daglige gåturer, bare avbrutt av korsang og 
måltider. Hans beskrivelser av sine sanseerfaringer i denne 
situasjonen er interessante for alle. Han opplever det som enhver som
har deltatt på en retrett har erfart, på ulike måter. Det begynner med 
en følelse av at det vil være uutholdelig, i hvert fall forferdelig 
kjedelig å være på dette stedet. Så begynner han å merke hvor 
hektisk og urolig han er. Det er vanskelig, nesten umulig å få til å 
skrive noe. Uten stimulans, uten samtaler, uten spennende møter, 
uten alkohol og seksuell tiltrekning. Hva gjør han her! Så, umerkelig,
begynner tiden å slippe grepet på ham. Den hektiske livsstilen han 
har vært virvlet inn i, gir slipp og klosterrutinene tar over. Han sover 
bedre, og han begynner å oppleve verden med en større sansefylde 
enn ellers.

Da kan han skrive igjen. Og han ønsker etter hvert bare 
motvillig å forlate denne gode rutinen han har kommet inn i. Verdens
krav, som for så kort siden virket så utrolig viktige, har kommet i 
bakgrunnen. Han skriver, og opplever en tilstand av flyt og letthet. 
Til hans store overraskelse blir det ubehagelig å møte de gleder som 
han bare for uker siden opplevde som essensielle. Da han vender 
tilbake til byen og den sosiale scenen opplever han den som kunstig 
oppjaget. Og han funderer over hva det var som gjorde at han 
opplevde det som så viktig å delta i denne ustoppelige runddansen.

Selv skulle Fermor stadig vende tilbake til denne formen for 
frigjøring, som han oppnådde ved å legge avstand til både sin sosiale 
offentlige rolle og til sine venner og familie med jevne mellomrom i 
livet. Klosterrutinene forenklet livet, forstyrrelser og distraksjon falt 
bort, og sansene våknet til live igjen. Denne tilbaketrekningen fra 
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verden gjorde at han fikk forfattet flere bøker, og ikke minst gjorde 
det at han fikk et langt og rikt liv, med større fylde enn det ellers ville
ha hatt – ifølge ham selv.

For dem som måtte være interesserte i de kontemplative kristne 
ordeners indre liv, er denne boken full av interessant informasjon. 
Han kommenterer selv, i et etterord, at han opplever det strenge 
cistercienserkravet om fullstendig taushet som unaturlig og til dels 
meningsløst. Men så var han jo også en mann som levde av ordet, av 
formidling og som elsket å snakke. Armstrongs forord forteller om 
en nærmere tilhørighet til det katolske klostervesen, men selv hun 
finner det kontemplative liv noe strengt og fremmed. Uansett, 
opplevelsen av hva som kan skje når man, for en kortere eller lengre 
periode underkaster seg stillhet og fellesskap bygget på rituelle 
rutiner kan oppleves av alle, uavhengig av religiøs tilknytning. 
Gaven som stillhet kan gi går som en rød tråd gjennom denne lille 
juvelen av en bok.
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Katten Tiny Tot i Patrick Leigh Fermors sommerarbeidsrom ved
hans hus nær Kardamyli på Peloponnes1

1 By Photo by Olivia Stewart (Postcard from PLF) [Public domain], via 
Wikimedia Commons
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Erland Kiøsterud – en av vår tids
buddhaer? (bokomtaler)

Koun Gordon Geist

Erland Kiøsterud har utgitt to bøker med essays: Stillhet og fortelling
i 2013 og Sulten og skjønnheten i 2016. Da jeg først hørte om Stillhet
og fortelling tenkte jeg med engang på to bøker av Katagiri Roshi, en
zen-mester i Shunryu Suzukis tradisjon: Returning to Silence og You 
have to Say Something. Jeg skrev til Kiøsterud og fortalte om det og 
ba om å få treffe ham. Da svarte ham at han ville først lese Returning
to Silence som han gjorde før han tok kontakt igjen.

De erfaringer som Kiøsterud skriver om lyder for meg som 
beskrivelsen av en “buddha”, en som har våknet – våknet til det som 
er, slik som det er, og er ikke lenger blendet av vrangforestillinger 
eller illusjoner — klesas (sanskrit) – filtre. Det er slik jeg oppfatter 
de erfaringer som Kiøsterud beskriver i sine essays.
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I essaysamlingen Stillhet og fortelling skriver Kiøsterud om en 
opplevelse som han hadde for første gang da han var fem år gammel.
Han er “en helt stum kropp i en helt stum verden. Det er ingen 
avstand mellom meg og verden rundt meg.

Noen år senere skal jeg med åpne øyne erfare at denne fjerde 
veggen i livet mitt, veggen som vi kaller språket, faller ut … det er 
ingen ting mellom meg og verden rundt meg… Det er helt åpent, 
ingen grense … ingen fortolkning, ville jeg sagt i dag, veggen er 
borte. Det er helt stumt. Jeg gråter. Dette skal jeg oppleve igjen og 
igjen. Ganske uforvarende…kan ‛det’ åpne seg og jeg befinner meg 
fullstendig ubeskyttet i stillheten.”(s. 38)

I en alder av 12 år ble Kiøsterud konfrontert med et slags zen-
spørsmål av sin far: “Hvem er du?” Som den åttende i rekken med 
samme navn slo spørsmålet ned i ham som en stein, som han sier. 
Han visste godt hvem han var, men det var ikke det som faren spurte 
om.

Hans litterære liv begynte i fjortenårsalderen, sier han, da han 
leste en setning av Friedrich Nietzsche, “Alt er løgn” – den første 
sanne setning han hadde lest. (s. 40)

I essaysamlingen Sulten og skjønnheten forteller ham at han 
“våkner en morgen fra vinterdvalen, strekker meg godt [og] går ut i 
verden. Og ingenting er som før. Filteret mitt er borte.

Og det er ikke verden som har endret seg, det ser jeg ganske 
raskt, men måten jeg ser og oppfatter den på.”(s. 9)

Dette er ikke noe Kiøsterud ønsket seg eller har dyrket. Det bare
skjedde. Som han sier, “i løpet av dvalen mistet jeg fortellingen min. 
Rundt meg var det helt stille, slik det jo er i universet og i naturen før
vi, menneskene, gir oss selv og omgivelsene mening.” (s. 10)

Kiøsterud kler sin erfaring i forskjellige språkdrakt – “filteret”, 
den “fjerde veggen i livet mitt, veggen som vi kaller språket”. Det 
som slår meg er rollen som “mentale konstruksjoner” eller 
fortellinger har for Kiøsterud. Det sies i buddhismen at forestillingen 
om et “jeg” er nettopp det – en forestilling, en mental konstruksjon, 
en fortelling. Dette har Kiøsterud erfart direkte og gjennomskuet. 
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Denne erfaringen beskriver han som ikke-dualistisk – ingen avstand, 
ingen grense, ingen fortolkning. Og han er ikke engang “Buddhist” 
men et menneske. Og han har stilt seg selv dype eksistensielle 
spørsmål hele livet og har gått sin egen vei: “Hvordan finne et språk 
for vårt forhold til naturen når mennesket ikke lenger står over alt 
som lever? Hvem blir vi når de gamle fortellingene våre ikke lenger 
er gyldige og selvforståelsen truer vår eksistens?”

Buddha var også først og fremst et menneske. Han var født inn i
ganske spesielle omstendigheter som en prins, et menneske. Buddha 
var besatt av et grunnleggende spørsmål om lidelsen (dukkha), 
lidelsens årsak og hvordan få slutt på lidelsen. 

Kiøsterud var også født inn i ganske spesielle omstendigheter – 
som den som skulle overta familiens bedrift. Det “toget” hoppet han 
av i en alder av 18 år. Han begynte sitt forfatterskap med romanen 
Sår som aldri gror i en alder av 20 år. Så reiste han verden rundt og 
erfarte livets mørke sider. Dette har preget hans verker.

Informasjon om Kiøsterud, samt mange essays, intervjuer, 
lenker, mm finnes på hans hjemmeside:

http://kiosterud.com/index.php
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Single White Monk (bokomtale)
Espen S. Ore

Denne boken, og forgjengeren, Zen Confidential: Confessions of a 
Wayward Monk, er skrevet under pseudonym: Shozan Jack Haubner. 
Men virkeligheten er ikke så vanskelig å gripe her, hans forfatterside 
hos Amazon viser et greit bilde: http://tinyurl.com/y8b9qsch, og jeg 
kjenner ham såvidt siden han var shika på Mt. Baldy da jeg var der 
på sesshin i 2011. Og Mt. Baldy og livet i Rinzai-Ji-gruppen spiller 
delvis hovedrollen i denne boken - ved siden av forfatterens eget liv 
og hans personlige vei. Forfatteren er profesjonell skribent/forfatter, 
så jeg ville være overrasket om det ikke skjer noen tilpasninger av 
handlingen for å lage god tekst ut av det. Forfatteren skriver selv i 
sin introduksjon:

"This book is a collation of journal entries, reportage, 
creative misremembering, and fictional devices 
including compressed and invented events and 
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characters (I rarely use real names except for pets). I 
call this genre personal mythology."

Boken er delt i to hoveddeler, Første del konsentrerer seg om 
forfatterens egne personlige opplevelser, både opplevelser der han 
føler at han kommer til kort og opplevelser som bringer ham videre. 
Denne delen kan minne litt om den forrige boken.

Den andre delen er konsentrert rundt Joshu Sasaki Roshi og 
forfatterens forhold til ham og til Rinzai-Ji1 som organisasjon og 
sangha. Han beskriver hvordan Sasaki Roshi ble sykere og sykere 
(nå 105) og hvordan skandalen rundt hans seksuelle overgrep mot 
kvinnelige studenter "plutselig" kom. Vi som befant oss litt lenger 
unna både organisasjonsmessig og geografisk var litt forundret over 
de forskjellige meldingene som kom fra ledelsen i Rinzai-Ji 
etterhvert - i det ene øyeblikket virket det som man angret dypt og 
ville foreta en fullstendig opprydning, i det neste virket det som man 
ville dysse ting ned og fortsette som før. I denne boken får man dette 
fortalt slik en av de mest sentrale personene da opplevde det, og det 
gjør noen ting klarere for meg også. Jeg opplevde sanzen 
(lærer/elevmøte over koanpraksis) med Sasaki Roshi som givende, 
og det har forfatteren her også gjort. Men alle var ikke så heldige, og 
mange som hadde problemer før de kom til Mt. Baldy hadde ikke 
færre da de forlot det.

1 Rinzai-Ji er et zen-senter i Los Angeles grunnlagt av Sasaki Roshi. Mt. 
Baldy har fungert som et treningskloster for Rinzai-Ji. Det finnes også 
andre sentre/templer som er mer eller mindre tilknyttet Rinzai-Ji.
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Fra Mt. Baldy 2011. Huset øverst til venstre er venterommet for
de som skal til sanzen. Den overbygde stien fører ned til sanzen-

rommet i huset der Sasaki Roshi bodde, og til høyre utenfor bildet lå
huset der Roshis inji (oppasser) bodde.1

Boken fører oss videre gjennom Sasaki Roshis siste år frem til 
hans død i 2014. Og så kommer et etterspill som for meg er viktig: 
bokens jeg-person (forfatteren?) er med på en seremoni med to 
sjamaner og inntak av ayahuasca2. Her opplever han at han mangler 
det kvinnelige: i hans praksis på Mt. Baldy har det bare vært plass 
for det maskuline. Og dette treffer meg med én gang: jeg var omtrent

1 Foto: Espen S. Ore

2 Ayahuasca er en psykoaktiv/psykedelisk drikk fra Amazonas laget av 
flere urter og med en egen kult
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to uker på Mt. Baldy i 2011, først med i dagligliv og så på en ukes 
sesshin. Og magefølelsen min sa meg mer og mer at noe var galt. 
Rinzai har tradisjonelt vært lenket sammen med samuraitradisjon i 
Japan, og det har aldri vært spesielt mykt. Men det er forskjell på 
fasthet og fasthet. Lederne på Mt. Baldy oppførte seg litt som 
parodier på drillsersjanter i amerikanske boot-camp-filmer. Og da jeg
skulle reise hjem med fly fra Los Angeles internasjonale flyplass 
(LAX), fløy jeg med KLM. Når en del hundre gjerne forvirrede 
reisende raskt og effektivt skal inn i en jumbojet og få satt seg i ro og
fred uten å sperre nødutganger eller gjøre annet som kan være direkte
dødelig, krever det sitt av en liten gruppe kabinpersonale som styrer 
dette. Og jeg la merke til at KLM-personalet klarte å gjøre dette med 
smilende myndighet: det var ingen tvil om at de bestemte, men det 
var heller ingen sersjantnykker (slik man også finner dem i for 
eksempel amerikanske sikkerhetskontroller) - her var det mykhet og 
fasthet i en funksjonell balanse som de langtidsmediterende på Mt. 
Baldy ikke hadde klart å komme frem til. Og dette kan kanskje være 
noe å tenke på i RZS også?

Forfatteren slutter av denne boken med at han melder seg ut av 
Rinzai-Ji og kaster seg ut i et nytt liv der han forhåpentligvis også 
finner plass til det kvinnelige.

44



Om Sasakis seksuelle misbruk av
elever – hva var kjent i Oslo?

Et personlig notat av Eevi Beck

Jeg leste Kristian GNs artikkel i Zen-praksis nr. 2 2017 med 
interesse. Jeg har aldri selv praktisert i en japansk zen-linje, men i 
1995 traff jeg og forlovet meg med Svein Myreng, daværende lærer i
Drivende skyer/Dharmagruppa, og tidligere aktiv i Zen-skolen (før 
navnet Rinzai ble tatt i bruk). Hvis jeg forstår artikkelen riktig, sa 
folk i Oslo-miljøet i forbindelse med avsløringene i 2012 at de 
tidligere hadde 'hørt rykter' om at Joshu Sasaki seksuelt misbrukte 
elever. Dette var rart å lese. Allerede rundt 1986-87 kjente man i 
Oslo-miljøet et konkret tilfelle i senteret i Scheibbs nær Wien (med 
informasjon om at dette ikke var et enetilfelle).

Sveins grunn til å forlate (det japanske) zen-miljøet var klar: At 
ledende deler av Oslo-miljøet ikke hadde tatt Joshu Sasakis seksuelle
misbruk av en elev alvorlig. Dette var Sveins historie:

På tidlig 80-tall var han aktiv i Zen-skolen i Oslo, inkludert å 
lede sittinger. Han reiste regelmessig til et senter i Østerrike der 
Genro holdt til (Joshu Sasakis hovedelev og arvtaker), og Sasaki 
holdt sesshiner.1 På dette senteret en dag fant Svein sin gode zen-
venninne – jeg mener hun var østerriksk – fullstendig nedbrutt. Hun 
betrodde at Joshu Sasaki hadde forbrutt seg mot henne seksuelt. 
Fortalte også at hun ikke var den eneste. Svein var dypt rystet. 
Prøvde ta det opp i Oslo. Noen få hørte og var enige, men de 
meningsbærende i miljøet lot seg ikke overbevise om alvoret i 
situasjonen. I Oslo ledet dette til 6 måneder med opprivende 
diskusjoner, der argumenter ble fremført som at det som hadde 
skjedd, kunne være uttrykk for en ‘høyere form for undervisning.’ Da

1For mer om disse to, se Kristian GN sin artikkel
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de ikke nådde fram med sine ønsker om at dette måtte få 
konsekvenser, forlot Svein og noen andre Zen-skolen. Selv 10 år 
senere kunne ikke Svein snakke om dette uten å bli sint og fortvilet –
han, som ellers var en svært rolig mann. Debattantene inkluderte folk
som fortsatt har vært aktive til i dag.

Det er derfor underlig å lese i Kristian GNs artikkel at miljøet i 
Oslo allerede hadde hørt ‘rykter’: «Gamle medlemmer innrømmet 
fort å ha kjent til ryktene om Joshu Sasakis misbruk. At også kvinner
fra vårt senter hadde vært berørt.» Jeg er i dag opprørt over at det 
som skjedde i Oslo i ettertid kunne krympes ned til å ‘høre rykter.’ 
Jeg har vært naiv. Jeg trodde miljøet hadde tatt saken alvorlig, i hvert
fall etter 2012-avsløringene. Men hvis man har snakket om tidligere 
hendelser som å kjenne til rykter har man ikke tatt ansvar for egne 
tidligere, alvorlige feil. For i Oslo visste man altså allerede i 1986-87
om minst ett konkret tilfelle. Miljøet var lite og det hadde vært 
opphetede debatter om grunnene til hendelsene og drakamper om 
hvordan dette skulle forstås. Å ikke ta alvoret inn over seg den gang 
og bryte kontakt med Joshu Sasaki var ille nok. At kvinner fra Oslo-
miljøet har blitt skadet er nytt for meg, og jeg antar det må ha skjedd 
etter denne tiden. Hvis denne antakelsen er korrekt, er det en 
forferdelig men helt logisk følge at man i dag ikke kan utelukke at 
mangelen på å ta ansvar den gang bidro til at nye overgrep overhodet
var mulig. Tanken får Svein i meg til å vrenge seg i raseri. Hvis man 
fortsatt i 2012 – hvis Kristian GNs artikkel speiler samtaler i Oslo 
noenlunde korrekt – lot det skinne igjennom at det man tidligere 
hadde hørt var ‘rykter’, er det et fornyet svik mot disse kvinnene. 
Ens egne kollegaer i praksisen.

Kristian GN fortsetter: «Men hvorfor hadde ryktene blitt fortiet 
så lenge? Og om de var såvidt kjent på innsiden, hvorfor hadde 
kulten rundt Joshu Sasaki fått bestå?» Dette er det store spørsmålet.

Og retningen i svarene Kristian GN skisserer – et miljø preget 
av hard autoritetstro – stemmer godt med en annen detalj fra 80-
tallet:
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Også Genro hadde sex med minst en elev – Svein. Dette 
betegnet Svein selv aldri som misbruk fordi det hadde vært frivillig, 
og fordi han hadde vært seksuelt usikker og dette hadde han opplevd 
positivt. Det var bra at Svein ikke fikk mén av det – men dette kunne 
jo ikke Genro vite. Historien gjorde meg ukomfortabel: Dels fordi 
det var skam forbundet til dette for Svein. Og generelt: hvor stor 
frihet kan en lærer tillate seg å tro at en beundrer og ‘undersått’ i et 
strengt hierarki har til å kjenne og sette personlige/kroppslige 
grenser? At læreren på andre områder og i tråd med dharma 
forventes å utfordre elevenes komfortsone legger et ekstra ansvar på 
læreren til å holde tilstrekkelig avstand og respektere selve 
utfordringen man gir og den andres ‘rom’ til å respondere. Jeg har 
ikke hørt anklager mot Genro for voldtekt, og det er mulig at ingen 
andre i miljøet kjente denne delen av Sveins historie. Betyr dette at 
jeg er imot alle forhold mellom en meditasjonslærer og elev? Nei. 
Hvis læreren ønsker en fast partner er det til fellesskapets beste at 
partneren også mediterer. Min erfaring er at det ikke er lærerens 
forpliktende forhold, kjent for alle, stabilt over tid, som er problemet 
for en gruppe. Det kan derimot "leteprosessen" lett bli. Derfor må en 
lærer som er "på leting" - slik jeg selv nylig var - håndtere dette med 
stor varsomhet og varhet overfor både den ev. direkte berørte 
personen og gruppa som helhet. Selv har jeg i løpet av 22 år i mitt 
meditasjonsfellesskap hatt to forhold innenfor fellesskapet; begge 
ekteskap. Det første da jeg giftet meg med min lærer Svein Myreng, 
det andre nå fra 2016. Læreren (i 1995 Svein, i 2006 jeg) var opptatt 
av å gifte seg mye raskere enn vanlig i Norge. Dette dels av hensyn 
til meditasjonsfellesskapet (minimere spekulasjon og usikkerhet). 
Men også fordi et forpliktet forhold gir helt andre muligheter for 
åndelig utfordring og utvikling enn et forhold "med foten i døra". 
Dette gjelder lærere like mye som andre. Men i tillegg bør en lærer 
verdt tittelen sin ha en særdeles dyp innsikt i betydningen av en 
langvarig, gjensidig forpliktelse uten enkle utveier når det ikke 
lenger er en dans på roser - og handle deretter. Men når det gjelder å 
forstå omfanget av problemet er det klart at Genro beveget seg minst 
i en ‘gråsone’. Han droppet visst etter hvert Svein til fordel for andre 
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elever, noe som styrket min mistanke at han ikke hadde handlet i tråd
med det man må kunne forvente av en lærer. Selv om dette bleknet i 
forhold til Sasaki-historiene, var og er det grunn til bekymring. 

Så ja: Et sammensatt problem, bestående både av 
enkeltpersoners handlinger og et miljø som tillot slikt.

Håpet nå er at å få saken opp i lyset kan bidra til at vi alle lærer 
av feilene som ble gjort. Vi må tørre å se i øynene våre egne 
nederlag, vår smålighet, våre feil – ikke minst vi som er lærere. 
Særlig når det gjør vondt.
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Rinzai Zen Senter Oslo, hvor står vi
nå?

En kommentar til Kristian Garthus-Niegels
artikkel i Zen-praksis nr. 2: "Dannelsen av

åndelige hierarkier - noen hverdagserfaringer
fra Rinzai-ji"

Petter Lohne og Christian Meaas Svendsen
Vi praktiserer begge ved Rinzai Zen Senter Oslo (RZS), er begge 
med i styret og er ellers så godt vi kan aktive i fellesskapet av 
praktiserende, i sanghaen. Historien til sentret vi praktiserer ved er 
viktig. Vi er glade for at Kristian Garthus-Niegel fortsetter å dele og 
utdype sine erfaringer fra sentret. Og det er i høy grad relevant for 
oss og andre en-praktiserende at han deler erfaringene han hadde 
under sin reise til Bodhi Manda Zen Centre i New Mexico, USA, der
Joshu Sasaki holdt en retreat. 

Vi får imidlertid et behov for å kommentere noen av Kristians 
synspunkter på hvordan Rinzai Zen-senter Oslo drives og praksisen 
ved sentret nå. I Rinzais Nordlys kan ellers interesserte lese 
kommentarer fra diskusjonene ved sentret i 2013, og danne seg et 
bilde av hvordan Koshin Cain (nåværende lærer ved RZS) 
daværende styre og enkeltmedlemmer av sentret forholdt seg til 
Joshu Sasaki Roshi sine overgrep mot mennesker som oppsøkte ham 
og hadde ham som lærer.

Driften av RZS 

Vi vil gjerne redegjøre kort for den institusjonelle organiseringen ved
sentret. Før Joshu Sasakis overgrep ble kjent i offentligheten, hadde 
det i lang tid foregått et arbeid med å klargjøre grenseoppgangen 
mellom den religiøse og verdslige/administrative organiseringen ved 
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RZS. Den overenskomsten vi har nå er en frukt av dette arbeidet, og 
den er tilgjengelig for alle på vår nettside. Organiseringen av den 
religiøse virksomheten endrer seg etter hvert som det blir mer 
deltakere i senterets virksomhet. Verv som ledere av 
meditasjonsøkter og ledelse av ritualer som teservering, sutralesning 
og rituelle måltider rullerer mer. Det er dannet en praksiskomite som 
sammen med lærer, lærers stedfortreder og besøkende lærere utvikler
praksisen og formen, blant annet etter forslag fra medlemmene.

Etter at Sasaki Roshis overgrep og den vonde historien til 
Rinzai-ji knyttet til disse kom frem og ble drøftet i fellesskapet, har 
sentret opprettet et etisk utvalg som arbeider med etikk-spørsmål og 
bidrar i konflikter der etikk er relevant. De etiske retningslinjene kan 
leses i overenskomsten, og etikkutvalget arbeider for tiden med 
disse. Vi er så ubeskjedne å si at styret ved RZS er mer effektivt og 
bedre ledet, og økonomi og beslutninger er mer synlig for 
medlemmene. Hva Joshu Sasaki eller Rinzai-ji sto for når det gjelder 
sekulær eller demokratisk organisering vet vi ikke. Men for oss er det
vesentlig å utvikle Rinzai Zen Senter til en god demokratisk og 
moderne (opplyst!) organisasjon. Vi er klar over at ikke alle finner 
sin plass over lengre tid ved sentret. Noen føler at deres forslag til 
endringer av virksomheten, det være seg den religiøse eller sekulære 
delen, ikke blir hørt eller vinner frem. Men vi prøver så godt vi kan å
lytte til forslag og kritikk og ta dem opp til samtale og drøfting. Og 
etter evne forsøker vi å bidra til samtale og diskusjon gjennom dette 
tidsskriftet, samtalefora, (på nettet) det er egentlig ikke noe sted å 
diskutere på nettet lenger, og åpne arrangementer. 

”Uvanlige åndelige egenskaper”

Kristian skriver at det ved Rinzai Zen Senter ikke var uvanlig ”å høre
Joshu Sasaki tillegges uvanlige åndelige egenskaper rundt tekoppen 
ved sentret” fram til misbrukshistoriene kom frem i offentligheten. 
Det er mulig at vi ikke var med å drikke te på sentret i denne tiden. 
Vi kan rett og slett ikke erindre slike samtaler. 
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Men vi vil gjerne uttrykke at om det var slik, og det kan godt 
tenkes, så er det dessverre ikke uvanlig med slikt prat om lærere og 
religiøse ledere, verken i zen-miljøer eller i andre religiøse miljøer, 
på samme måte som negativt betont sladder kan oppta slike miljø. 
Det er ikke en sjeldenhet i religiøse miljø å dyrke eller nedvurdere 
mennesker i stedet for å forholde seg til det de står for. Sasaki Roshi 
har for eksempel skrevet noe om pust som vi synes er godt og 
interessant, uten at det for oss gjør ham til en person med uvanlige 
åndelige egenskaper.

For egen del vil vi tilføye at det å bruke begreper som ”åndelig 
høyverdig” eller ”opplyst” om mennesker antakelig ikke er særlig 
klokt, særlig ikke når man ikke definerer hva man legger i slike 
begreper. Som mange har uttrykt, kan prat om en lærers eller leders 
spesielt ”høyverdige” åndelige egenskaper ha som konsekvens at 
man fraskriver seg ansvar for egen autoritet og eget liv. Dermed kan 
man utsette seg selv og andre for mulig maktmisbruk.

Uten at vi vil gå Sasaki Roshi i forsvar, synes vi det er viktig å 
bedømme enkelthendelser og ikke hele personer. Selv om Sasaki 
Roshi utøvde overgrep over mennesker i lang tid, og selv om 
enkeltmedlemmer og ansvarlige ledere under ham ved Mount Baldy 
og i Rinzai-ji kan kritiseres for å ikke ha håndtert overgrepene 
annerledes, gir det oss anledning til å praktisere medlidenhet både 
overfor ofre og overgriper. Alt dette er gode eksempler på dårlige 
eksempler som vi håper å kunne lære av. 

Formen ved RSZ 

Kristian skriver videre at ”Som følge av Genro og Koshins 
lærergjerninger, samt tre tiår med formelle og uformelle 
kontaktpunkter til øvrige Rinzai-ji sentre og –personligheter har 
praksis-stilen ved Oslo Zen Senter blitt gjennomsyret med elementer 
fra Joshu Sasakis læresetninger, rituelle stil og institusjonelle 
organisering. Hans person, liv og leven var og forblir en høyt 
profilert del av sentrets identitet og uttrykk.” 
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Hvis RZS er gjennomsyret av tradisjonen til Rinzai-ji, har det 
materialisert seg i et dynamisk og levende senter. Vi har ikke opplevd
liknende karakteristikker av sentrets nåværende lærer. Kritiske 
synspunkter på enkeltmedlemmers eller lærerens ”stramme”, 
”strenge”, ”slakke” eller ”milde” form er det derimot mye av, og det 
synes vi er fint. 

Dersom det virkelig er slik at RZS er gjennomsyret av Sasaki 
Roshi og formen han har etablert eller vært med å etablere, så må det
være hans positive sider. Men vi opplever heller at senteret er 
gjennomsyret av sanghaens medlemmer og praktiserende mer enn 
noe annet. Vi former selv miljøet rundt den formen vi praktiserer.

En av oss har møtt Genro og hans sangha i Østerrike. Den 
formelle stilen der var nok for 10-15 år siden svært stram. Genros stil
preger nok fortsatt vårt senter, som de fleste som kjente ham og 
praktiserer hos oss sikkert opplever. Vi mener Genro likevel er nok et
eksempel på at man ikke kan dømme læreren ut fra hva slags form 
som praktiseres. Formen endres sakte. Hos oss er den blitt noe 
ledigere. De som innehar oppgaver som ledere får etter hvert en mer 
moderne pedagogisk orientering. Det legges større vekt på samtale 
og drøftinger omkring formen, og det er en økt bevissthet om at den 
”strengheten” som finnes i zendoen og under ritualene ikke trenger å 
kopieres utenfor zendoen. Erfaringene folk gjør under meditasjon, 
forholdet mellom innsikt og medfølelse/ivaretakelse både for den 
enkelte og i fellesskapet, diskuteres mer. Man må likevel klare å 
skille de funksjonelle sidene ved en nedarvet form fra personer som 
måtte utnytte formen til personlig fortjeneste. 

Dogen er sitert på at ”the forms change, but not just to new 
forms that people are comfortable with”, og ”the best teaching makes
people feel like something is being forced on them. Slike ”antikke” 
læresetninger kan virke undertrykkende om man ikke stiller spørsmål
ved dem. Men det betyr likevel ikke at man uten videre skal avskrive
viktigheten av å hengi seg til en form. Etter vår erfaring oppsøker 
folk RZS nettopp fordi de ønsker seg et fellesskap som samler seg 
om en slik form, og fordi de trenger et fellesskap som holder dem og 
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inspirerer til zazen også når det føles som det bare går i 
oppoverbakke. 

Den rituelle stilen er som nevnt stram. Folk som praktiserer hos 
oss kommer etter vår erfaring nettopp fordi de ønsker seg et 
fellesskap som samler seg om en slik form, og fordi de trenger et 
fellesskap som holder dem og inspirerer til zazen. 

Dette får holde i denne omgang. Men la oss holde diskusjonene 
levende, både om historien og sentret i dag. Det er selvfølgelig helt 
nødvendig at samtalen om endring og fornyelse versus bevaring av 
form og tradisjon fortsetter. Som Kristian vil vi gjerne bidra 
fremover til kritisk våkenhet omkring sentrets virksomhet.
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Fortsatt diskusjon om Sasaki Roshi1

1 Foro: Espen S. Ore
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Løksuppe
Christian Meaas Svendsen

Dette er en ekstremt enkel og tilfredsstillende rett, spesielt nå 
når det begynner og bli kaldt og mørkt. Retten krever få ingredienser,
lite forberedelser, kan varieres med enkle grep og er særdeles enkel å
gjennomføre.

Til 4 porsjoner

4 medium store løk (gjerne ulike typer)

4 hvitløksfedd

ca. 2 liter vann/grønnsaksbuljong

2-3 stilker med fersk timian

salt/pepper

– Stek løk og hvitløk i olje til gyldne. 

– Tilsett vann/buljong og fersk timian

– La det koke så lenge som mulig, dvs. gjerne et par timer

– Ha oppi litt fersk timian til slutt og smak til med salt og 
pepper

Server med brød, knekkebrød og/eller krutonger

TIPS: Ta vare på løk- og hvitløksskallet. Det er godt å koke 
kraft på!
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Om te og zen
Espen S. Ore

"Den japanske teseremonien er utviklet fra teservering i japanske 
buddhistiske klostre." - Dette er alment akseptert som sannhet, og det
har sikkert noe for seg, men jeg vil prøve her kortfattet å sette dette 
inn i en historisk sammenheng. Så langt jeg har greid å finne ut, er 
det i Kina man har begynt å bruke teplanten (Camelia sinensis). Det 
finnes også en indisk underart av denne planten (Camelia sinensis 
var. assamica mens den kinesiske er C. sinensis var. sinensis), men 
den ble ført tatt i bruk av engelskmennene på begynnelsen av 1800-
tallet. I Kina (og i Tibet) har man funnet rester av teblader i graver 
fra ca 200 f.Kr. Denne dateringen umuliggjør én av 
opprinnelsesmytene til te: at Bodhidharma (levde sannsynligvis på 
slutten av 400-tallet e.Kr.) skal ha blitt så irritert over at han sovnet 
mens han mediterte at han rev av seg øyelokkene og kastet dem bak 
seg - dette skulle så ha blitt de første tebuskene.

I Kina brukte man først te som pressete kaker, og man kokte den
med salt og smør - slik den lages i Tibet fortsatt. Pressete tebrikker 
fortsatte gjennom Tangdynastiet (618 - 907 e.Kr.), men under Song-
dynastiet (fra 960) gikk man over til å lage te av løse blader. 
Sannsynligvis må man ha fått te sammen med andre kinesiske 
kulturelementer allerede under Tang, men det er det som kom under 
Song som etablerte seg i Japan. Under Tang hadde man 
pulverisert/knust brikketeen før den ble tillaget. Nå under Song 
begynte man å knuse eller male de løse bladene - dette er forløperen 
til dagens matcha som er den som brukes i teseremonien. På denne 
tiden ble teen i Kina dampet etter plukking for å stoppe oksidering. 
Denne tradisjonen har holdt seg i Japan mens man i Kina fra 1200-
tallet gikk over til å bruke tørr varme. I kna begynte man etterhvert 
også å trekke te på hele blader, og dette finner vi i Japan som sencha 
eller bancha.
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Matcha1

Teen kom for alvor til Japan med munker som hadde vært på 
studiereise i Kina. Og uavhengig av Bodhidharma har teen den 
egenskapen at den hjelper en å holde seg våken og er derfor til hjelp 
under lang meditering og lite søvn. Eisai (1141 - 1215) bragte både 
zen og grønn te til Japan. Og munken Myoe (Koben) skal ha vært 
den første som plantet te i Uji som nå er et av de mest berømte 
tedistriktene i Japan.

1 Foto: Espen S. Ore
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Sencha servert i et tehus i Uji sammen med søtsaker laget med
matcha2

I japanske klostre ble det servert felles te til munkene. Dette 
regnes som én av inspirasjonene til det som skulle bli teseremoni og 
teskoler. Vi finner også buddhistisk inspirasjon hos han som på 
mange måter var grunnleggeren av teseremonien slik vi kjenner den i
dag gjennom flere skoler: Rikyu Sen som blant annet tilbragte en 
periode på Daitoku-Ji (se artikkelen om chanting og artikkelen om 
Janwillem van de Wetering i dette nummeret) der han også ble 
begravet. På 13-1400-tallet vokste det frem mye overklassestyr rundt
te i Japan. Store tedrikkingskonkurranser, dyre teboller osv. Blant 
annet som en reaksjon på dette vokste det som ble til teseremonien 
frem. Rikyu la vekt på disse prinsippene: harmoni, respekt, renhet og

2 Foto: Espen S. Ore
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ro. Og selv om man nå på en måte er tilbake i overklassemodus der 
de tilsynelatende enkleste tebollene i virkeligheten koster en formue, 
var tanken at alt skulle være enkelt og rent, man skulle konsentrere 
seg om samspillet vert/gjest og drikke teen i ful konsentrasjon om 
hva man gjorde - altså "mindful" tedrikking.

Informasjonsplakat om undertempelet Kotoin i Daitoku-Ji, bygget av
Tadaoki Sansai Hosakowa, en av Rikyus elever.1

Tedrikking og teseremoni i Japan vokste som sagt ut fra 
teserveringen i de buddhistiske templene. Denne opprinnelige 
teserveringen har vært i behold opp gjennom århundrene, og det er 
den vi også er med på i Rinzai Zen Senter. Men i motsetning til 
formelle japanske teseremonier, er det større lokal variasjon. Selv 
mellom to steder som en gang i tiden var ganske nær hverandre i 
rituale, RZS og Mount Baldy, er det merkbare forskjeller når det 
gjelder teservering. Sarei er en generell term for teservering (formell 
og uformell), mens sozarei er strengt tatt termen for den mest 

1 Foto: Espen S. Ore
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formelle i tempelet. I noen tradisjoner drikker man teen med en gang 
- eller med en gang begge i et par er servert, i andre som hos oss, 
venter man til alle er servert. På Mt. Baldy da jeg var der i 2011, var 
teserveringen i zendo av det enklere slaget, mens den ene gangen det 
var sozarei med Sasaki Roshi var dette av det svært formelle slaget. 
Når det gjelder måten vi serverer te på i Rinzai Zen Senter, har jeg en
følelse av at dette er slik den er fastsatt av Genro da han var lærer for
RZS. Så kortversjonen her er at teservering ikke er noe som skal 
være slik eller slik fordi det er zen eller Rinzai-zen, men med 
forskjellige nivåer av formalitet finner man noe som passer. Det 
viktige i mine øyne når det gjelder Rinzai Zen-senter, er at man har 
valgt så langt å bruke en form som ligger litt mer på streng sozarei-
siden enn de mest avslappete, og dette kan være med på å skape 
harmoni i zendo nettopp ved at vi gjør dette i takt: det er ingen uro 
mens vi drikke, og vi er 100% konsentrert (ideelt sett) om det vi gjør.
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       Tradisjonelt og moderne - morgen i RZSs lokaler1

1 Foto: Espen S. Ore
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Program for RZS høsten 2017

Ukentlige aktiviteter

Mandager
17:00 - 18:00 – kort chanting og 2x 25 minutter zazen
Tirsdager
07:00-08:00 – 2x 25 minutter zazen, drop-in
Torsdager
18:30-21:00 – te-servering, chanting og 3x 25 minutter zazen
Fredager
06:30-08:00 – Yoga og 2x 25 minutter zazen, drop-in
Lørdager
08:00-10:00 – te-servering, chanting og 40 + 25 minutter zazen
Søndager
08:00-10:00 – te-servering chanting og 40 + 25 minutter zazen
10:00-12:00 – te-servering chanting og 2x 25 minutter zazen

Andre aktiviteter

4. november: Shingen deltar i morgensitting, holder dharmaforedrag 
og møter/undervisning i sanghaen

13. november 19:30: Samtaleforum

25. november 10:00 - 16:00: Dugnad

11. desember 19:30: Samtaleforum
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