
Miten toteutan elämäntehtäväni?

Löydä yllättävä näkökulma, joka kytkee sinut

nopeasti omaan voimaasi! 

L I L I C O  L I G H T W O R K S

Sielukkaan  
 uran

salaisuus 



Lapsena koin maailman ihmeellisenä ja taianomaisena, niin kuin
lapset kokevat. Samalla heräsin siihen, ettei maailmassa ole kaikki

kohdallaan.  

Maagisen ja tuhoutuvan maailman risteyksessä versoi aavistus,
että on syy, miksi olen täällä. Minun täytyy etsiä keino auttaa

maapalloa!

Nyt kolmekymmentä vuotta myöhemmin tiedän, että meitä on
monia, jotka ovat tunteneet, että heillä on elämässä missio.

 

Hei rakas lukija!

Luultavasti olet 
 tuntenut samoin,

koska olet tilannut
tämän oppaan!

 

Kun olin 18-vuotias, tuo
tunne ohjasi minut

opiskelemaan
yhteiskuntahistoriaa.

Ajattelin, että voin oppia
aiemmista yrityksistä
muuttaa maailmaa.   

Olen Linnea Alho,
yhteiskuntatieteilijä,

kirjallisuusterapiaohjaaja 
 ja Lilico Lightworksin

perustaja.



Meistä tuli niin kiireisiä, ettemme ehtineet enää ajatella "turhia". 

Mutta jossakin kohtaa hienot suunnitelmat lässähtävät ja voimat
loppuvat. Aivan kuin elämä ei suostuisi virtaamaan eteenpäin.  

Minulla ensimmäinen havahtuminen tapahtui vuosituhannen alussa
parisuhteen kriisin takia. Aloin pitkän tauon jälkeen taas kirjoittaa

ajatuksiani paperille. 

Kun elämä pysäyttää, on tullut aika kuunnella omaa sielua. Mitä se
haluaa? Mihin se kuljettaisi, jos saisi ohjata?  

Tähän kuuntelemisen tilaan asettuminen on ensimmäinen askel
sielukkaalle uralle.

  

Mutta mitä
tapahtuikaan?

Unohdimme, että
mitään missiota edes

on!

 Sielukkaalla uralla
yhdistyvät lahjasi ja

kykysi, intohimon kohteesi
sekä ihmiset ja olennot,
joista välität syvästi.

 



Sielun anatomia 

Sielu on fyysisen olomuodon lävitse kulkenut ja sitä kautta
yksilöllistynyt "henki". 

Nykyään henkisyys on kasvussa. Henkisyyteen perustuva
maailmankuva auttaa ymmärtämään sielun anatomiaa ja

työskentelemään sielun kanssa.

Sielun kuunteleminen on kuitenkin eri asia kuin henkiset
harjoitukset, joissa tähdätään korkeampiin tietoisuuden

tiloihin. 

Sielun kanssa työskentelyssä korkeampi perspektiivi yhdistyy
myötätuntoon olemassaolon synkimpiäkin puolia kohtaan.

Silloin olemuksesi läpi virtaa ehdoton rakkaus. 

Sielukkaan uralla muutokset tapahtuvat luonnollisessa
tahdissa sisäisen prosessin myötä.

Jokaisella ihmisellä sielu ilmaisee itseään eri tavoin, mutta
pohjimmiltaan tavoittelemme samoja asioita.  

 
 

Mikä sielu
oikeastaan

on?



 Tämä on mainio uutinen.

 Ratkaisemalla ongelmasi ja työstämällä
kokemuksesi viisaudeksi löydät lahjan, joka sinun on

tarkoitus antaa maailmalle!

Olet osa sitä ongelmaa,
jota olet tullut

maapallolle
ratkaisemaan.

Sielu tähtää iloon, rakkauteen sekä viisauteen, joka tulee
kokemuksen kautta.

 Jälkimmäisessä piilee yllättävä avain elämäntehtävän
kirkastamiseen, josta harvemmin puhutaan. 

Nimittäin: 

Oman intohimon ja innostuksen tunteminen on tärkeää, mutta kaikkein
nopeiten edistyt elämäntehtäväsi toteuttamisessa salaisuuden avulla,

josta kerron seuraavaksi. 



Olemme tottuneet elämään valoisalla, dynaamisella puolellamme.
Ilomme, visiomme, draivimme – se on se puoli, jonka mielellämme

näytämme toisille. 

Olemme aina saaneet siitä ihailua ja kiitosta. Kukapa ei tykkäisi
huomiosta!  

Samalla opimme ohittamaan pimeän puolemme.  Hyvä kun edes
tajuamme sen olevan osa meitä!

Pimeydellä en tarkoita samaa kuin ’paha’. Pimeydessä on raskaita
kokemuksia ja elämänvaiheita, joskus usean sukupolven aikana

kertyneitä.

Tunne pimeytesi
Sielukkaan uran salaisuus

Pimeys on oma varjopuolesi – ne
asiat, joita et tiedosta etkä hyväksy

itsessäsi.

Pimeydellä on myös kulttuurinen
puoli: sinne työnnämme sen, mitä

yhteisömme ei arvosta. 

Esimerkiksi suuri osa feminiinisiksi
mielletyistä voimista ja

ominaisuuksista ovat pimeydessä
piilossa.



 Ei mitään. Enkä tarkoita, että kenenkään pitäisi alkaa
levittämään huonoa fiilistä tai tekemään toisille ikäviä

temppuja. Kyse on omasta olemuksestasi. 

Ongelma pelkällä valopuolella olemisessa on se, hukkaat
puolet itsestäsi.

Tuomalla valo-  ja
varjopuolet yhteen

kytkeydyt
supervoimaasi!

Mitä vikaa on positiivisuudessa ja
valoisuudessa?



Pimeyden merkitys
avautuu

Oma työskentely pimeyteni kanssa alkoi urakalla vuonna 2011.

 Olin päättänyt toteuttaa pitkäaikaisen haaveen kirjan kirjoittamisesta.
Pian tämän jälkeen tunsin voimakkaasti isoisäni läsnäolon, vaikka hän

oli kuollut lähes kaksi vuosikymmentä sitten. 

Esikoisromaanissani Todistaja (WSOY 2016) purin isälinjassani
siirtynyttä traumaa. Vuonna 1954 isoisäni, Suomen pankin

osastopäällikkö Keijo Alho, ampui psykoosissa siviiliasuisen etsivän.  

Minulla oli monia ihmisiä ja ammattilaisia tukena matkan varrella.
Suurin opettaja oli kuitenkin sisälläni, ja häneen sain yhteyden juuri

kirjoittamisen kautta.

 Romaanin kirjoittaminen oli ensimmäinen osa elämäntehtäväni
toteuttamisessa. Se myös vaikutti vapauttavasti perheessäni ja
suvussani, vaikka kirjan julkaisu aluksi herätti hieman huoliakin.

Kaunokirjallisessa työskentelyssä löysin tavan tutkia sitä, miten
yhteiskunnalliset virtaukset kulkevat sukulinjoissa. Oivalsin, miten

menneisyys on läsnä nykyhetkessä. 

Tuosta yhteiskuntatieteen, historian ja sielun risteyskohdasta versoo
työni tänä päivänä. 

 



Jos sinusta tuntuu, että suunta on kateissa ja voimat vähissä, tai et
ole projektissasi menestynyt siten, kuin olisit halunnut, ratkaisut

saattavat löytyä varjotyön kautta. 

 Varjotyössä kohdataan hankalat ja kaihertavat asiat
tutkimusmatkaajan uteliaalla ja tuomitsemattomalla otteella.  

Varjotyötä on hyvä aina tehdä suhteessa omaan unelmaan. Varjotyö
raivaa nopeasti esteitä unelman toteutumisen tieltä, vapauttaa

elinvoimaa ja avaa oman elämän merkityksen.

Varjotyöllä kohti
unelmien elämää 

Kun kytkeydyt
sielukkaalle uralle,

elämä tuntuu jälleen
maagiselta. 

Sinun ei tarvitse
säntäillä kaikkialle,

vaan olo on selkeä ja
varma.

Lilico Lightworksin kirjallisuusterapeuttisessa työskentelyssä
otetaan mukaan luova mielikuvitus, kuten runot, myytit,

sadut, unet ja symbolit.



Perustin Lilico Lightworksin vuonna 2018,
koska halusin auttaa ihmisiä

eksistentiaalisissa kysymyksissä.

 Kuka olen, miksi
olen olemassa ja
mikä on elämän

tarkoitus?

Olen ohjannut kymmeniä ihmisiä
yksityisvalmennuksessa, kursseilla

sekä työpajoissa muuntamaan
jumittuneet elämänprojektit luovaksi

virtaukseksi.

Seuraa Lilico Lightworksin blogia ja
uutiskirjettä, niin saat lisää tietoa

sielukkaan uran luomisesta ja kuulet
ajankohtaisista tapahtumista!


