
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. 
 
Kurssisarja, joka perustuu 
Ykseyden oppikirjaan, to-
teutuu yhteistyössä henki-
sen todellisuuden auttajien 
kanssa. 
 
Kurssisarja valmistelee 
sinua ihmisen merkittävim-
pään henkisen kasvun vai-
heeseen, joka on ykseyden 
vihkimys. Ykseys on elä-
män lahja. Se on syvä yh-
dentyminen itsesi ja elä-
män 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. 
  
Kurssilla käsiteltäviä asioi-
ta ovat mm. neljäs tietoi-
suuden ulottuvuus ja sen 
haasteet, uskomuksista 
vapautuminen, tunne- ja 
energiayhteydet sekä kar-
matyöskentely, mielen juu-
rien vapauttaminen, viides 

tietoisuuden ulottuvuus, 
vihkimykset, mielen yhdis-
tyminen sydämeen, pyytee-
tön rakkaus, anteeksianta-
minen, Valosiunaus ja ar-
mo, kiitollisuus ja sydämen 
laajentuminen, yhdentymi-
nen korkeimman itsen 
kanssa, Valon syttyminen 
fyysisessä kehossa, univer-
saalit henkiset lainalaisuu-
det ja niiden soveltaminen, 
ykseyden paradoksit, Valo-
verkko, Ykseyskenttä, Valo-
virta ja johdatus, elämän-
tehtävän aktivointi, työs-
kentely Valomallien ja Py-
hän Hengen kanssa, sel-
vänäköisyys ja selvätietoi-
suus. 
 
Kotiinpaluu muodostuu 
neljästä kahden päivän pi-
tuisesta osasta. Yksi osa 
pidetään yhden viikonlopun 
aikana. Kurssin osia voi 
käydä eri järjestyksessä. 
 
Osa 1. Puhdistuminen. Vii-
konlopun aikana käsitellään 
karmatyöskentelyä, syvää 
anteeksiantoa, irtipäästä-
mistä, energiayhteyksien 
puhdistamista ja 4D-
haasteita. 
 
Osa 2. Tahdistuminen. Vii-
konlopun aikana käsitellään 
mielen uudistumista, tyh-
jentymistä ja nollatilaa, kor-
keinta itseä, mielen ja sydä-
men liittoa, linjautumista 
ykseyteen, Valoresonaatiota 
ja elämäntehtävän aktivoin-
tia. 
 
Osa 3. Laajentuminen. Vii-
konlopun aikana käsitellään 

ajattelun laajentumista, 
Valovirtaa ja Ykseyden Joh-
datusta, mestarin mieltä, 
ykseyden kokemuksia, uni-
versaaleja lainalaisuuksia ja 
tietoisuuskenttiä. 
 
Osa 4. Ykseys. Viikonlopun 
aikana käsitellään ykseyden 
esoteerista puolta, henkisiä 
vihkimyksiä, työskentelyä 
Valon todellisuuden kanssa, 
selvätietoisuutta– ja näköi-
syyttä ja Valon syttymistä 
fyysisessä kehossa. 
 
Kurssipäivät pidetään pien-
ryhmissä. Päiviin sisältyy 
erilaisia harjoituksia ja voi-
makkaita valopuhdistuksia 
sekä ykseysmeditaatioita. 
Aikaa on varattu myös kes-
kusteluun ja kokemusten 
jakamiseen. 
 
Kurssin ohjaa Jaakko Muho-
nen, jolla on yli 25-vuoden 
kokemus sydäntietoisuuden 
kulkijana ja kouluttajana. 
  
 
Sydämellisesti tervetuloa, 
 

Jaakko Muhonen 
 

Kurssin tarkemmat tiedot ja 
ilmoittautuminen: 
www.sydantietoisuus.fi/
kotiinpaluu 
 
Email: jaakko.muhonen 
@sydantietoisuus.fi 
Gsm. 045 631 3316 
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Kurssiviikonloput pidetään rauhallisessa ja idyllisessä Sundsbergin Kartanonrannan kylässä, joka sijaitsee Espoon ja 
Kirkkonummen rajan tuntumassa Espoonlahden rannalla. Alue on pääkaupunkiseudun luonnonläheisimpiä ja sijainnil-
taan erinomainen. Paikalle pääsee helposti autolla ja bussilla sekä junalla. 
 
Yhden viikonlopun (2pv) hinta on 180 euroa sisältäen Ykseyden oppikirjan. Mikäli et halua kirjaa, niin kurssin hinta on 
165 euroa. Hintaan sisältyy teetarjoilu. 


