
 

 

 

 

 

 

HCR opintosuunnitelma 
 

 

  



Aluksi 
 

Ennen kuin päätät tehdä HCR opintosuunnitelman, niin pyydämme sinua suorit-

tamaan HCR Infokurssin. Kurssin suorittaminen kestää parista tunnista muutamaan 

tuntiin. Kurssin löydät tästä linkistä: 

 

https://houseoftruth.education/fi/opetus/verkkokampus/hcr 

 

Jos kurssin suorittamisen jälkeen olet vielä sitä mieltä, että HCR voisi tuoda jotain 

lisäarvoa elämääsi, kannattaa sinun seuraavaksi tehdä tämä opintosuunnitelma. 

Tervetuloa ihmisen sisäisen virtuaalitodellisuuden pariin. Me opetamme sinut 

koodaamaan ja kehittämään itseäsi. 

 

Täytä tähän sinua koskevat perustiedot: 
 

Millä nimellä haluat sinua kutsuttuvan:  

Fyysisen kehon ikä vuosina:  

Missä päin asut tällä hetkellä:  

Suositko verkkokursseja vai fyysistä opetusta:  

Jos haluat mailia meiltä, rekisteröidy kampukseen: 
https://houseoftruth.education/fi/perusta/rekisteroidy  

Jos haluat WhatsApp-ryhmään, laita puhelinnumerosi:  

Mailin kautta ilmoitellaan kursseista, luennoista yms. 
WhatsAppin kautta ilmoitellaan kerhoilloista yms. 

 

 

 

  

https://houseoftruth.education/fi/opetus/verkkokampus/hcr
https://houseoftruth.education/fi/perusta/rekisteroidy


 

Mihin haluat käyttää HCR:ää? 
 

Opintosuunnitelman ensimmäinen osio on hyvin helppo. Tehtäväsi on vain merkitä 

kirjaimella X jokin alla olevista kohdista. Tarvittaessa voit merkitä tärkeimmän kohdan 

isolla X-kirjaimella ja toiseksi tärkeimmän kohdan pienellä x-kirjaimella. Voit merkitä 

maksimissaan vain kaksi kohtaa. 

 

▪ Tukeakseni omaa tämän hetkistä työtäni 

▪ Tukeakseni omaa henkistä etsintää 

▪ Elän suurta elämänmuutosta ja etsin uutta suuntaa elämälleni 

▪ Tiedän, mitä haluan, tarvitsen vain voimavaroja sen toteuttamiseen 

▪ Etsin perimmäistä totuutta ja haluan löytää sen 

 

 

  



Mitä haluaisin sisällyttää HCR opintoihini? 
 

Tässä osiossa sinä saat kirjoittaa täysin vapaasti, mitä haluaisit sisällyttää HCR-

opintoihisi. Kirjoita teksti sillä tavalla kuin kaikki maailman asiat olisivat mahdollisia, 

eikä esimerkiksi aika tai raha rajoittaisi sinun toimintaasi lainkaan. Käytä vastaukseesi 

maksimissaan tämän sivun verran tilaa (ja max 100 sanaa). 

 

 

 

 

  



Mielentietokoneen lähtötilanne 
 

Seuraavaksi selvitetään sinun mielentietokoneen (= MT) lähtötilanne. Muista, että 

kenenkään lähtötilanne ei voi olla parempi tai huonompi kuin toisen. Jokainen MT on 

lähtökohtaisesti epätasapainossa persoonallisella tavalla, ja siksi toisen oikeat neuvot 

voivat olla toiselle täysin vääriä vastauksia. Tässä tehtävässä on vain yksi tärkeä ohje: 

ole rehellinen! 

1. Tee harjoitus nimeltä Ihmisen risti 

(https://houseoftruth.education/fi/opetus/harjoitukset-testit/ihmisen-risti). 

2. Kirjoita alla olevaan taulukkoon saamasi tulos. 

3. Arvioi myös elätkö enemmän menneessä vai tulevassa ajassa, eli muisteletko 

enemmän aiempaa elämääsi ja tähtihetkiä tai ikäviä tapahtumia, vai 

unelmoitko tulevasta tai pelkäätkö tulevia koitoksia. Käytä arvioinnissa 

mittaria: 0 = kokonaan menneessä ja 10 = vain tulevassa. 

4. Arvioi vielä sitten, että oletko enemmän tietoinen vai alitajuinen. 

Kärjistyksenä voidaan sanoa, että jos tykkäät lukemisesta ja abstrakteista 

asioista enemmän kuin urheilusta ja käsillä tekemisestä, niin olet 

tietoisuuteen kallistunut, ja vastaavasti toisin päin, niin kallistus on 

alitajuntaan päin. Käytä arvioinnissa mittaria: 0 = kokonaan alitajuinen ja 10 = 

vain tietoinen. 

5. Sitten arvioi vielä, että onko sinulla näkyvä vai piilevä tahto. Eli tuotko selvästi 

kaikille esille, mitä haluat ja pidät kiinni siitä, vai oletko taipuvainen 

marttyyriuteen, eli annat ensin muiden tehdä asiat ja sitten vasta ilmaiset, 

miten olisit tahtonut. Käytä arvioinnissa mittaria: 0 = kokonaan piilevä ja 10 = 

vain näkyvä. 

 

Aiheet ja kriteerit Tuloksesi 

Muisti (0-10)  

Luovuus (0-10)  

Järki (0-10)  

Tunne (0-10)  

Mennyt (0) – Tuleva (10)  

Alitajuinen (0) – Tietoinen (10)  

Piilevä tahto (0) – Näkyvä tahto (10)  
 

https://houseoftruth.education/fi/opetus/harjoitukset-testit/ihmisen-risti


HCR opinnoissasi käytetään apuna Totuuden talossa kehitettyä sielun teoriaa. Tämän 

avulla voidaan määrittää jopa hyvin tarkasti sinun sielun tämänhetkinen tasapaino-

piste. Alla oleva kuva esittelee sielun teorian mukaisen rakenteen, jota jokaisen 

ihmisen sielu joka tapauksessa noudattaa. Kuvan alla on sarja toisenlaisia kuvia, niissä 

on esimerkkejä eri yksilöistä ja heidän epätasapainotilanteista. Henkisen tien aikana - 

ja varsinkin erilaisissa henkisissä kokemuksissa – sielun sisäinen tasapainopiste voi 

muuttua hyvin nopeasti ja rajusti. Tällöin on hyvin tärkeää ymmärtää tämä teoria, 

sekä se, että kaikki epätasapainopisteet ovat ihmisen normaaleja olotiloja. 

Tasapainoinen ihminen on tasapainossa kuvan kaikkien eri akseleiden suhteen ja siksi 

hän pystyy samaistumaan jokaiseen kanssa ihmiseen. Tämä on HCR:n kolmas pilari, 

eli niin sanottu ihmisen puhdas perustila. 

 

 

 

 

 

Jos et osaa sijoittaa omaa X:ääsi tällä hetkellä tulostesi perusteella mihinkään, niin me 

lähetämme sinulle kuvan, josta näet oman tilanteesi.  



Käyttöjärjestelmä 
 

Osaatko suoraan kertoa, mikä on sinun käyttöjärjestelmäsi, eli mitä aistia käytät 

selvästi enemmän kuin muita? Tätä ei ole mikään pakko osata vielä tässä vaiheessa 

sanoa, sillä opit sen joka tapauksessa HCR opintojesi edetessä. Jos tiedät omasi, 

merkitse sitä isolla X-kirjaimella. 

 

Käyttöjärjestelmäni on 

▪ Visuaalinen (näkö) 

▪ Auditiivinen (kuulo) 

▪ Kinesteettinen (tunto) 

 

 

  



ALU_7 lähtötaso 
 

Seuraavaksi selvitetään hieman MT:n prosessoria. Merkitse alla olevaan taulukkoon 

mahdollisimman tarkasti oma arviosi kunkin oppiaineen osaamisesta. Et välttämättä 

edes tarkalleen tiedä, mitä tämä oppiaine sisältää, mutta voit silti yrittää arvioida 

omaa osaamistasi. ALU_7 aineiden lisäksi anna oma arviosi myös siitä, kuinka hyvin 

kykenet joustamaan, eli antamaan periksi omasta tahdostasi, sekä kuinka hyvin osaat 

rentoutua (esim. hypnoosin, meditaation, rukouksen avulla). 

Käytetään arvioinnissa tällä kertaa koulumaailmasta tuttua asteikkoa 4-10. Jos olet 

opiskellut jotain oppiainetta koulutuksessasi, niin voit laittaa koulussa saamasi 

arvosanan taulukkoon, ja sitten kommenttikohtaan kirjoittaa, mistä koulutusasteesta 

on kyse. 

 

Oppiaine Num Kommentti 

Aritmetiikka (matematiikka)   

Kirjainoppi (kirjoitus, äidinkieli)   

Puheoppi (esiintyminen, retoriikka)   

Logiikka (esim. matikan tai filosofian)   

Musiikki (teoria ja yleinen musisointi)   

Geometria (muotojen hahmotus)   

Tähtitiede (ajan ja tilan hahmotus)   

Joustavuus (omasta tahdosta)   

Rentoutuminen (transsiin meno)   

   

esim. aritmetiikka 7 lukion lyhyt matikka 

esim. musiikki 8 laulan itsekseni ja soitan pianoa 

esim. geometria 9 FM (matematiikka) 

esim. kirjainoppi 4 minulla on lukihäiriö 

esim. rentoutuminen 9 syvä transsitila on tuttu käsite 
 

  



Osaaminen 
 

Tällä sivulla tehtävänäsi on listata hyvin tylsästi ja mekaanisesti, mitä osaamista 

(know-how) sinulle on elämäsi aikana kertynyt. Jos osaat, voit listata myös sinun 

luontaisia taipumuksiasi. Tällaisia ovat esimerkiksi: olin aina hyvä matikassa, lapsena 

piirsin koko ajan jne. Listassa on ensin muutama esimerkki. 

 

- esim. reiki (master tason opinnot) 

- esim. tulen luonnostaan hyvin toimeen ihmisten kanssa 

- esim. olen poliisi ammatiltani 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

 

  



Odotukset 
 

Seuraavaksi sinulla on taas sana vapaa ja tilaa tämän sivun verran (tai max 150 sanaa). 

Kerro odotuksistasi HCR:ään liittyen. Voit pohtia muun muassa mitä ajattelet tästä, 

mitä haluaisit ainakin saada, mikä olisi mukavaa ja suotavaa jne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lopuksi 
 

Kun olet saanut HCR opintosuunnitelman ensimmäisen osan valmiiksi, voit antaa 

tiedoston olla Wordina tai muuttaa sen pdf-muotoon. Lähetä valmis suunnitelma 

meille maililla. Laita mailin otsikoksi ”Opintosuunnitelma oma nimesi/nimimerkkisi” 

ja laita maili osoitteeseen: info@houseoftruth.education 

Kun olet lähettänyt opintosuunnitelman ensimmäisen osan meille, vastaamme sinulle 

viikon kahden sisällä. Vastauksessa saat palautetta lähtötietojesi perusteella, sekä 

sinua ohjataan tekemään seuraavia askeleita. 

HCR on vuonna 2018 vielä rakennusvaiheessa, eli opetussuunnitelmaa ja kurssitarjo-

tinta rakennetaan parhaillaan. HCR:ää tullaan joka tapauksessa opettamaan 

verkkokursseilla sekä aivan tavallisina fyysisinä kursseina. Myös HCR:n teho-opetusta 

on mahdollisuus saada tällä hetkellä ainakin Oulussa, tulevaisuudessa varmasti 

muuallakin. 

Jos ilmoittauduit WhatsApp-ryhmään, niin kuulet meistä varmasti alle viikon sisällä. 

Ja jos rekisteröidyit sisään verkkokampukseen, saat meiltä kuukausittain mailia. Voit 

halutessasi varata aluksi puolen tunnin – tunnin videopuheluajan, niin saat mailitse 

tulevan palautteen lisäksi myös henkilökohtaista ohjaamista. Aikaa voit tiedustella 

osoitteesta: info@houseoftruth.education 

HCR:ää rakennetaan vapaaehtoisvoimin ja hyväntekeväisyysperiaatteen mukaan. 

Sinulta odotetaan myös omaa aktiivisuutta ottaa asioista selvää, ja halutessasi voit 

liittyä HCR yhteisöön syvemmin mukaan. Tästä voidaan keskustella kerhoilloissa sekä 

livekoulutuksilla. Tervetuloa mukaan! 

 

Terveisin,  

iisakki ja koko HCR tiimi 

 

mailto:info@houseoftruth.education
mailto:info@houseoftruth.education

