
Brave Heart, Wise Mind
Ven. Robina Courtin

Lama Zopa Rinpoche says, "Meaning well is not enough. We need wisdom." Ven. Robina 
Courtin, a Tibetan Buddhist nun since 1977, will show how attachment, anger and the other
deluded emotions not only cause us suffering but also blind us from acting appropriately in 
our relationships and prevent us from helping others. She will explain how working on our 
minds and ridding them of delusions "which is what brings us wisdom" brings power and 
clarity to our capacity to benefit others.

HUGRAKKT HJARTA VITUR HUGUR

Það er ekki nóg að hafa gott viðhorf við þurfum vizku/skilning

Laugardaginn og sunnudaginn þann  15. og 16. febrúar, klukkan 10 til 16 á 
laugardeginum og klukkan 10 til 15 á sunnudeginum, verður haldið 
námskeið í sal Hugleiðslu- og friðarmiðstöðvarinnar/Félagi Tíbet búddista, 
Grensásvegi  8,  4. hæð til hægri, sem Robina Courtin leiðir.

Robina mun kenna okkur hvernig við getum þjálfað hugann til að vinna 
gegn ranghugmyndum /delusions, sem valda okkur sjálfum þjáningu og 
koma í veg fyrir að við bregðumst við á  uppbyggjandi hátt í tengslum okkar
við aðra. 

Þá mun hún kenna hvernig við getum þjálfað hug og hjarta,  unnið á 
ranghugmyndum/delusions,  sem  leiðir til að þær veikjast  minnka og 
hverfa. Um leið eykst orka okkar, skýrleiki og geta til að hjálpa okkur 
sjálfum og öðrum.  Námskeiðið er á ensku.



UM ROBINU COURTIN         

Robina er frá Ástralíu .  Frá 1977 hefur hún verið tíbesk Búddanunna. 
Kennarar hennar eru Lama Yeshe og Lama Zopa Rinpoche, sem báðir hafa 
komið til Íslands og verið með kennslu. 

Robina hefur frá fyrstu tíð unnið mikið og óeigingjarnt starf í þágu annara.  
Hún var forstjóri og yfirlesari hjá Wisdom Publication. Þá hefur hún einnig  
unnið fyrir Lama Yeshi Wisdom Archive. 

Stofnaði Prison Project bæði í Bandaríkjunum og Ástralíu sem eru enn í 
fullum gangi. 

Hún skrifaði bókina How to help to enjoy dying.

Hún hefur til margra ára ferðast um heiminn og kennt á sinn einstæða hátt 
sem er  beinskeittur, ögrandi, líflegur og kryddaður miklum húmor .  

Það hafa verið gerðar 2 heimilda kvikmyndir um ævi hennar og störf, sem 
hægt er að nálgast á netinu. 

Robina er með vefsíðu   robinacourtin.com.  Miklar upplýsingar er að finna 
um hana á netinu og einnig kennsla á youtube.com .

Námskeiðið fer fram í húsnæði Hugleiðslu og Friðarmiðstöðinnar / Félags 
Tíbet búddista á Grensásveg 8, 4. hæð til hægri laugardaginn  15.2.2020 og
sunnudaginn 16.2.2020 kl. 10:00 til 16:00 

Frjáls framlög fyrir allt námskeiðið  (t.d.12000 - 14000). Greiðsla er samt 
ekki skilyrði fyrir þátttöku.



Hægt að greiða með peningum á námskeiðinu eða inn á reikning:  

0322- 26- 003982

Kennitala 4410170570

Skráning á hugleidsla@hugleidsla.is

Matar- og kaffihlé eru báða dagana, góðir matstaðir eru allt í kring, te og 
kaffi er í boði hússins.  

Með friðarkveðju Stjórnin.
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