
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 
neljästä kahden päivän 
viikonlopusta. Kurssivii-
konloppuja voi käydä eri 
järjestyksessä. 
 
 
 

Puhdistuminen. Viikonlo-
pun aikana käsitellään työ-
pajatyylisesti karmatyös-
kentelyä, energiayhteyksien 
puhdistamista, syvää an-
teeksiantoa ja irtipäästä-
mistä sekä 4D-haasteita. 
Tämä viikonloppu on hyvin 
käytännöllinen ja meditatii-
vinen. Syvän puhdistumisen 
kautta tapahtuu eheytymi-
nen ykseyteen. Karmatyös-
kentely ulottuu menneisiin 
elämiin asti. 
 
Ykseys. Viikonlopussa käsi-
tellään syvällisesti ykseyttä 
ihmisen sisäisyyden näkö-
kulmasta. Viikonloppu 
muodostuu alustuksista ja 
meditaatioista sekä muista 
harjoituksista, jotka virittä-
vät/ohjelmoivat takaisin 
ykseyden luonnolliseen 
tietoisuuteen. Syvä ykseys 
tapahtuu ihmisessä kaikilla 
tasoilla aina valon tasoilta 
fyysiseen kehoon asti. 
 
Laajentuminen. Viikonlo-
pun teemana on ykseyden 
universaali näkökulma, jo-
hon sisältyy mm. ajattelun 
laajentuminen ja universaa-
lit lainalaisuudet tietoisuu-
den ulottuvuuksien näkö-
kulmista. Viikonlopun aika-
na tehdään myös tietoi-
suuskenttämeditaatioita ja 
opitaan tahdistumaan Joh-
datuksen ja Valovirran 
kanssa. 
 
Ykseyden esoteerinen 
puoli. Viikonlopussa käsi-
tellään ykseyden esoteeris-
ta puolta ja tehdään paljon 
voimakkaita meditatiivisia 

harjoituksia. Nämä kaksi 
päivää johdattavat syvälle 
Valon todellisuuteen ja an-
tavat työkaluja ykseydessä 
työskentelyyn. 
 
Kurssipäivät pidetään pien-
ryhmissä (max. 12 henki-
löä). Päiviin sisältyy työpaja-
työskentelyä ja voimakkaita 
valopuhdistuksia sekä eri-
laisia meditaatioita. 
 
Kurssipäivät alkavat viikon-
loppuna lauantaina ja sun-
nuntaina klo 10.00 ja päät-
tyvät klo 17.00 
 
Kurssin ohjaa Jaakko Muho-
nen, jolla on yli 25-vuoden 
kokemus sydäntietoisuuden 
kulkijana ja kouluttajana. 
 
Kurssiviikonloppujen aika-
taulu ja tarkemmat tiedot 
sekä ilmoittautuminen löy-
tyvät internetistä: 
www.sydantietoisuus.fi/
kotiinpaluu 
 
Email: jaakko.muhonen 
@sydantietoisuus.fi 
Gsm. 045 631 3316 
 
 
Sydämellisesti tervetuloa 
kurssille, 
 

Jaakko Muhonen 
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Kurssiviikonloput pidetään rauhallisessa Sundsbergin Kartanonrannan kylässä, joka sijaitsee Espoon ja Kirkkonum-
men rajan tuntumassa Espoonlahden rannalla. Alue on pääkaupunkiseudun luonnonläheisimpiä ja sijainniltaan erin-
omainen. Paikalle pääset helposti autolla ja bussilla sekä junalla. 
 
Yhden viikonlopun (2pv) hinta on 180 euroa sisältäen Ykseyden oppikirjan. Mikäli et halua kirjaa, niin viikonloppu-
kurssin hinta on 165 euroa. 


