
 

            Dagskrá HFM                   
2015-2016: 

 
 
Hugleiðsla og Pujur: 
 

1. Hugleiðsla opin fyrir alla og ókeypis á miðvikudögum kl. 20:00-20:30 
 
2. Hugleiðsla opin fyrir alla og ókeypis á föstudagsmorgnum kl. 08:00-08.30 
 
3. Chenrezig puja (kærleiksathöfn) ókeypis á miðvikudögum kl. 19:30-20:00. Skýringar á 
athöfninni verða alltaf fyrsta miðvikudag í hverjum mánuði kl. 19:15 
 
4. Græna Tara eða "21 Praises to Tara" (Lofgörð til Töru) verða á þriðjudagsmorgnum (fyrir 
morgunmat). 
 
 
Námskeið og klúbbar: 
 

5. Bókaklúbbur er að fara af stað: upplýsingar eru á heimasíðu og Facebook og eru sendar 
meðlimum. Skráning og nánari upplýsingar hjá Gylfa: ga@itn.is 
 
6. Kvikmyndaklúbburinn hittist c.a.einu sinni mánuði á Grensásveginum upplýsingar eru á 
heimasíðu og Facebook og eru sendar meðlimum. Skráning og nánari upplýsingar hjá 
Halldóri á halldor51@internet.is. og á hjolli@gmail.com. 
 Fyrsta sýning vetrarins verður fimmtudaginn 24. September kl. 20:00. Sýnd verður myndin 
Psychology of Buddhism með Rob Nairn þar sem Rob fer í gegnum kjarnan í Buddhisma. 
 
7. Grunnnámskeið í hugleiðslu 10 vikna hefst 15.september á þriðjudagskvöldum kl.20:00-
21:30. Næsta námskeið hefst svo í febrúar 2016. Skráning á hugleidsla@hugleidsla.is 
Kennarar: Dagmar Vala og Halldór. 
 
8. Streituminnkun 8 vikna námskeið hefst 1.október á fimmtudagskvöldum kl. 20:00-21:30. 
Skráning á: hugleidsla@hugleidsla.is Sjá nánar á www.hugleidsla.is og Facebook 

 
Kennarar: Halldór læknir, Oddi klin. Sálfræðingur, Vilhjálmur H. BA í sálfræði og Dagmar 
Vala hugleiðslukennari.  
Næsta námskeið verður í jan. 2016 Skráning hafin. Ath. Takmarkaður fjöldi er á þetta 
námskeið. 
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9. Mindfulnessnámskeið (Núvitund í daglegu lífi) 8 vikna hefst mánudaginn 21.september 
kl.18:15-20:15 Skráning á: gunnar@dao.is , helena@dao.is og hugleidsla@hugleidsla.is 
Kennarar: Gunnar og Helena. Sjá nánar á www.hugleidsla.is og Facebook 
 
10. Námskeið í „Compassion“ (kærleiksnámskeið)  verður næst vorið 2016 og verður á 
mánudögum í 4 vikur. Ætlað þeim sem eitthvað hafa hugleitt áður. 
Fleiri kennarar. 
Skráning á hugleidsla@hugleidsla.is 
 
 
11. Framhaldsnámskeið : Auglýst á heimasíðu og Facebooksíðu og send út á póstlista. 
 
12. Hlédrag/retreat: 
 

 Helgarhlédrag: Mindfulness, Compassion, Insight. Verður haldið helgina 12.-13. 
Desember í Reykjavík. Námskeiðið er á ensku. 

Kennari: Vin Harris frá „Mindfulness Association“ í Bretlandi. Skráning hafin á 
hugleidsla@hugleidsla.is 
 

 Insight nám fyrsti hluti : Verður haldið um miðjan júlí 2016 í viku. Ætlað þeim sem 
eru skráðir í Innsýnisnámið. Kennari Rob Nairn. Námskeiðið er á ensku. Skráning 
hefur farið fram á hugleidsla@hugleidsla.is 

Einnig sjá á heimasíðu: 
www.hugleidsla.is og Facebook síðu: Hugleiðslu og Friðarmiðstöðin 
 
 

Með friðarkveðju 
F.h.stjórnar 
Dagmar Vala og Halldór frá Hugleiðslu- og friðarmiðstöðinni www.hugleidsla.is 
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