
Ykseyden kurssisarja aut-
taa sinua siirtymään uni-
versaalin rakkauden ja yk-
seyden tietoisuuteen, joka 
on syvä kokemus siitä, 
kuka sinä todella olet. 
Teemme kurssilla paljon 
meditaatioita ja harjoituk-
sia, jotka linjaavat sinua 
syvälle sieluusi. 
  
Kotiinpaluun kurssisarja, 
joka perustuu Ykseyden 
oppikirjaan, toteutuu Py-
hän Hengen Johdatukses-
sa. 
 
Ykseyden kurssisarja val-
mistelee sinua ihmisen 
merkittävimpään henkisen 
kasvun vaiheeseen, joka on 
ykseyden vihkimys. Ykseys 
on elämän lahja. Se on sy-
vä yhdentyminen itsesi ja 
elämän kanssa. Ykseys on 
astumista puhtaaseen Va-
lovirtaan, joka on henkistä 
rakkautta.  
 
Kotiinpaluun kurssisarja on 
tarkoitettu sinulle, joka 
tunnet kaipuuta ykseyteen 
ja henkiseen rakkauteen. 
Olet työstänyt itseäsi hen-
kisen kasvun tiellä pitkään 
sekä vapautunut suuresta 
osasta pelkoja ja mielen 
esteitä. Tunnet sydämesi 
kutsun. 
 
Kotiinpaluu muodostuu 
viidestä kurssipäivästä. 
Kurssipäiviä voi käydä eri 
järjestyksessä. On kuiten-
kin suositeltavaa aloittaa 
Puhdistuminen ja/tai Ykse-
ys osioista. 
 

Puhdistuminen. Kurssipäi-
vässä käsitellään karma-
työskentelyä, energiayhte-
yksien puhdistamista, syvää 
anteeksiantoa ja irtipäästä-
mistä sekä 4D-haasteita. 
Päivä on hyvin käytännölli-
nen ja meditatiivinen. Syvän 
puhdistumisen kautta ta-
pahtuu eheytyminen yksey-
teen. Karmatyöskentely 
ulottuu menneisiin elämiin 
asti. 
 
Ykseys. Tämä päivä on pa-
luu ihmisen luonnolliseen 
ykseyden tietoisuuteen. 
Kurssipäivässä jaetaan ko-
kemuksia ykseydessä elä-
misestä sekä tehdään pal-
jon meditaatioita, jotka vi-
rittävät/ohjelmoivat takai-
sin ykseyden luonnolliseen 
tietoisuuteen. Syvä ykseys 
tapahtuu ihmisessä kaikilla 
tasoilla aina valon tasoilta 
fyysiseen kehoon asti. 
 
Laajentuminen. Kurssipäi-
vän teemana on ykseyden 
universaali näkökulma, jo-
hon sisältyy johdatuksen 
kuunteleminen, universaalit 
lainalaisuudet ja ajattelun 
laajentuminen sekä tietoi-
suuskentät. Kurssipäivän 
aikana tehdään erilaisia 
tietoisuuskenttämeditaatioi-
ta ja opitaan tahdistumaan 
syvemmin valovirran kans-
sa.   
 
Esoteerinen. Kurssipäiväs-
sä käsitellään ykseyden 
esoteerista puolta ja teh-
dään paljon voimakkaita 
meditatiivisia linjauksia. 
Tämä päivä johdattaa sinut 

syvälle Valon todellisuuteen 
ja ykseyden esoteeriseen 
tietoon. 
 
Kristus-tietoisuus. Kurssi-
päivän tarkoitus on ymmär-
tää syvemmin sielun pyhiin-
vaelluksen Ristin tietä ja 
aktivoida Kristus-tietoisuus 
meissä. Uuden ajan ylös-
nousemus on paluuta alku-
kristityn tietoisuuteen, jos-
sa Valo syttyy kehossa ja 
ihminen elää suorassa yh-
teydessä Jumalaan Pyhän 
Hengen välityksellä. 
 
Kurssipäivät pidetään pien-
ryhmässä, jossa osallistujia 
on noin 8 henkilöä. Päiviin 
sisältyy työpajatyöskentelyä 
ja voimakkaita valopuhdis-
tuksia sekä erilaisia medi-
taatioita. 
 
Kurssipäivät alkavat klo 10 
ja päättyvät klo 18. 
  
Ohjaajana on Jaakko Muho-
nen, jolla on yli 30-vuoden 
kokemus sydäntietoisuuden 
kulkijana ja kouluttajana. 
 
Kurssipäivien tarkemmat 
tiedot sekä ilmoittautumi-
nen löytyvät internetistä: 
www.sydantietoisuus.fi/
kurssipaivat 
 
Email: jaakko.muhonen 
@sydantietoisuus.fi 
Gsm. 045 631 3316 
 
Sydämellisesti tervetuloa 
kurssille, 
 

Jaakko Muhonen 
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Kurssipäivät pidetään Hämeenlinnan Hirsimäessä hyvien kulkuyhteyksien päässä lähellä Hämeenlinnan keskus-
taa. Paikalle pääset helposti autolla ja junalla/bussilla pidempääkin. Tarkemman käyntiosoitteen ja saapumisohjeen 
saat ilmoittautumisen jälkeen.  
 
Yhden kurssipäivän hinta on 130 euroa sisältäen Ykseyden oppikirjan. Mikäli et halua kirjaa, niin hinta on 110 euroa. 


