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Ihmiset käyttivät aluksi kuun kiertoa 
laskiessaan aikasyklejä. Kun alettiin 
viljellä, se ei kuitenkaan riittänyt, vaan 

tarvittiin kevät- ja syyspäiväntasauksien 
kalenterit. Vähitellen luotiin aurinkovuo-
sikalenterit ja alettiin kirjoittaa historiaa 
vuosikymmeniä, vuosisatoja, vuosituhan-
sia. Kun elettiin 1800 eaa ne eivät enää 
riittäneet ja samaan aikaan mayatekno-
logia oli riittävän kehittynyttä tarkkail-
lakseen avaruutta ja planeettoja ja niin 
kehitettiin valovuosi. Näin kertoi Gerardo 
Barrios maya-kalentereiden synnystä. 

Kalenteri tarkoittaa ajanlaskemista, 
joka perustuu astronomisiin laskelmiin 
erityisesti tarkkailemalla maan, kuun ja 
auringon liikkeitä. Mayavanhimpien mu-
kaan mayoilla oli käytössään 20 eri ka-
lenteria, jotka perustuivat päiväsyklei-
hin, vuosisykleihin, planeettojen kiertoon 
sekä sideraalikiertoon. Kalentereita tar-
vittiin erityisesti laskemaan energioiden 
vaikutusta siihen, miten fyysinen ja hen-
kinen voi olla tasapainossa. Kalentereiden 
avulla suoritettiin mm. seremonioita edis-
tämään harmoniaa ihmisten, luonnon ja 
kosmoksen välillä. 

Nawal – hallitseva energia

Nawal on energia, joka hallitsee tiettyä päi-
vää. Jokaisella vuodella on myös hallitseva 
Nawal, jota kutsutaan Cargador del año eli 
vuoden määräävä energia. Tämä energia 
paitsi suojelee, myös toimii vahvistamalla 
voimiamme. Syntymäpäivän Nawaliin vai-
kuttavat myös ilmansuuntien merkit.

Assyyrialais-Babylonialainen astrolo-
gia pohjautuu syntymäaikaan ja paikkaan 
ja silloin vaikuttaneisiin planeettoihin ja 
niiden aspekteihin. Mayojen Nawal poh-
jautuu kosmis-telluuriseen rytmiin, jossa 
kosmiset virtaukset vaikuttavat suoraan 
kaikkeen elolliseen. Maailmankaikkeu-
den neljän energiansuunnan vaikutukset 
henkilön energiakentän kanssa luetaan 
mayaristin avulla.

Mayakalentereiden laskemien ener-
gioiden vaikutusta henkilössä symboloi 

elämänpuu – Ceiba – jonka juuret saa-
vat ravintoa maan energioista. Sen run-
ko symboloi todellisuutta, jossa elämme 
ja sen latvus kohoaa kosmokseen, jos-
ta ammennamme tietoisuutemme. Syn-
tymäpäiväsi energiat määrittelevät elä-
mäntarkoituksen, kyvyt, taipumukset, 
mahdollisuudet tulevaisuudessa sekä po-
sitiiviset ja negatiiviset syklit elämän aika-
na, joiden mukaan oli mahdollista toteut-
taa elämän tarjoamia mahdollisuuksia. 

Najtin polku todellisuuden kautta 
Kadonneeseen Paratiisiin

Najt (tila-aika) on kaksinaisuuden ole-
mus, joita ei voida erottaa toisistaan. Kun 
siihen liitetään nopeus/liike, la velocidad, 
olemme Muodonantajan luomassa maail-
massa, jonka tunnemme todellisuutena. 
Meidän käsityksemme eroaa kuitenkin 
mayojen todellisuudesta siinä, että meillä 
kaikki olevaisuuteen liittyvät ominaisuu-
det ovat erillisinä ja mayoilla kaikki limit-
tyvät toisiinsa. 

Aika on meillä lineaarinen kun taas 
mayoilla se on syklinen ja samalla kaikki 
aika on tässä hetkessä – nyt. Edistyäksem-
me Najtin polulla meidän tulee pysäyttää 
liike, joka pitää meidät erillisinä ja näin pää-
semme tilaan, jossa ei ole merkityksetöntä 
toimintaa – no acción sin sentido. Kun lii-
ke pysäytetään, on mahdollista löytää toiset 
todellisuudet, joihin päästään myös uniti-
lan aikana. Täydellisen hiljaisuuden aika, 
joka on eräänlainen meditatiivinen tila, on 
tietoisuuden siirtyminen laajentuneeseen 
ymmärryksen tilaan. Mayojen mukaan 
tämä on avain täydellisyyden ulottuvuu-
teen Mundo del Paxil, jota myös kutsutaan 
Kadonneeksi Paratiisiksi. 

Kalentereiden tarkoituksena 
on herättää sisäinen viisaus

Mayoilla oli käytössään kaksikymmen-
järjestelmä, jonka avulla päivien ja nu-
meroiden laskeminen, erityisesti suurien 
lukujen, oli helppoa. Luku 1 = Piste, joka 
symboloi ykseyttä, ja on myös sormenpää. 
Luku 5 = Viiva, on käsi joka on vaakata-
sossa. Samalla se kuvaa silmää, joka on 
suljettuna. Räpytämme silmiä joka viides 
sekunti ja se on aika, jonka aivot käyttävät 
muodostamaan kuvan ympäröivästä maa-
ilmasta. Jos lakkaat räpyttelemästä, katse-
let maailmaa näkemättä sitä ja menetät 
yhteyden todellisuuteen. Mayat tunsivat 
myös luvun 0, joka kuvattiin simpukkana 

tai ihmisen silmänä ja se symboloi alkua 
ja loppua. Silmät ovat olemassaolon ikku-
nat, mutta on hyvä muistaa, että se minkä 
näkee silmät avoinna, on illuusiota ja vain 
silmät suljettuina näkee todellisuuden. 
Mayojen ajankantajat tai henkiset ajanop-
paat – ajqui´ - tarkkailivat kalentereiden 
kulkua ja huolehtivat, että tärkeät päivät 
ja rituaalit pidettiin oikeaan aikaan. Tämä 
järjestelmä luotiin energioiden käyttöä 
varten, sillä niiden tarkoituksena oli he-
rättää sisäinen viisaus.

Cholq´ij – pyhä kalenteri päivien 
energioille

Päiväkalentereista tunnetuimpia on 
Cholq´ij tai Tzolkin, joka on pyhä kalen-
teri - 260 päivää. Sama aika eli 9 kuukaut-
ta kuluu, kun lapsi kasvaa äitinsä kohdus-
sa ja syntymästä lähtien alkavan yhdeksän 
kuukauden mittaisen biorytmin sykli.  
Cholq´ij 260 päivän energiaa saadaan kun 
kalenterin 20 päivää (kuukausi) kerrotaan 
13 päivällä (viikko). 20 päivää saadaan 
kun 10 kosmista energiaa yhdistetään 10 
maan energiaan, joita symboloi 10 sor-
mea (kosminen) ja 10 varvasta (maa).

20 Nawalia (päivää) on nimetty ja niil-
lä on omat energiat. Niiden lisäksi Nawa-
lin eteen laitetaan numero 1-13, jolloin saa-
daan kaikki energiat, jossa on kalenterin 
260 päivää.  Tämä instrumentti antaa ih-
miselle tiedon miten minäkin päivänä tu-
lee olla yhteydessä kosmiseen ympäristöön. 

Perinteisesti Cholq´ij:n erikoistunut 
Ajqui´ katsoi vastasyntyneelle tämän Na-
walin ja kosmisen tiedon mukaan elä-
mäntehtävän ja myöhemmin ohjasi tätä 
sopivaan ammattiin ja sisäiseen kehityk-
seen. Nawalin mukaan voitiin myös kehit-
tää ominaisuuksia seremoniakeskuksissa. 

Nykymayat käyttävät edelleen Tzolkin 
kalenteria tunnistaakseen päivien ener-
giat. Esivanhempien seremoniakeskukset 
ovat edelleen tärkeitä paikkoja energian 
harmonisoinnille. Mesoamerikassa on yli 
5.000 alttaria, joista n. 2.000 on edelleen 
aktiivisia. Jokaisella alttarilla (tai energia-
keskuksella) on oma energiansa ja ele-
menttinsä sekä tietoa, jonka edesmenneet 
Ajqui´t ovat sinne ankkuroineet. Alttari-
paikoilla nyky-Ajqui´t järjestävät seremo-
nioita, tasapainottavat energioita ja ovat 
yhteydessä Luojaan ja Muodonantajaan, 
maailmankaikkeuteen ja esivanhempiin. 
Kalentereita käytetään laskemaan näitä 
energioita ja niiden vahvuuksia. 

Calendarios Mayas 
– Mayojen kalenterit

Erilaisia mayakalentereita

Hab´Tun – Haab – 360+5 päivää, on si-
deraalinen kalenteri, joka jaettiin 18 kuu-
kauteen, joissa on 20 päivää sekä Wayeb´ 
5 päivää syklin lopussa. Wayeb´in aikana 
oli tarkoitus puhdistautua, meditoida ja 
levätä eikä silloin ollut lupa työskennel-
lä. Haab ja Tzolkin muodostavat yhdessä 
Rueda Calendárica – Kalenterikiekon, sil-
lä ne osuvat samaan päivään aina 52 vuo-
den välein. Pleyadit ovat mayojen kotipla-
neetta ja siksi 52 on pyhä luku. Matuytun 
- 52 vuoden kalenteri, joka on Pleyadien 
kierto, kun se on mesoamerikan keskitai-
vaalla. Ixim Tun – viljelykalenteri mais-
sinkiertoon. Ikix – kuukalenteri (vuoro-
veden vaihtelu ja naisten kuukautiset). 

Ajaw Katun Choltun on 260 tun-
vuoden (360 päivää) kalenteri yhteensä 
93,600 päivää. Joka 260 vuosi on 8 Ajpu-
vuosi ja maan energiat muuttavat toiseen 
paikkaan. Jokainen maya-klaani on tietyn 
energian (ääni, valo, tuli, vesi, maa, ilma, 
tanssi) huoltaja ja he muuttavat energian 
mukana uuteen paikkaan, johon se aset-
tuu seuraavaksi sykliksi. 

La Cuenta Larga – pitkä ajanjakso – 
on kalenteri, jolla voidaan laskea aikaa li-
neaarisesti. Winal – 20 päivää, Tun – 360 
päivää, Katun 20 vuotta ja B´aktun – 400 
vuotta. 

Oxlajuj Majquij on 13 B´aktunin kier-
to – 5200 vuotta. On myös 8 B´aktunin 
kalenteri ja 20 B´aktunin – 8000 vuoden 
kalenteri. Näiden lisäksi mayoilla on ve-
nuksen, marsin ja siriuksen kiertojen mu-
kaiset kalenterit. Wajxaqib Maykiij on 
äiti maan kosmisen energian vaihtumi-
sen syklin kalenteri, n 2150 vuoden ajan-
jaksoja, joista nykyistä kutsutaan vesimie-
hen aikakaudeksi. Profetiakalenterit olivat 
erityisen tärkeitä ajqui´lle ja osa niistä on 
vieläkin salaisia. 

Eqomal May on ajankantajien – car-
gador del año – kalenteri, joka määrittää, 
mikä energia vuoden aikana on vaikutta-
massa. 

Tiku´ kalenteri on 1144 vuoden pro-
fetiakalenteri laskemaan Pleyadien vaiku-
tusta äiti maahan ja ihmiseen. 52 vuotta 
= 4 X 13, symboloi viisauden kehityksen 
syklejä ihmisellä. Tikú jakaantuu 

B´olom Tiku´ 9 sykliä 52 vuotta = 
468 vuotta – yhdeksän synkkää pilveä, 
jossa materialismi, egoismi ja ihmiskun-
nan hyväksikäyttö vallitsevat. Tiku´n po-
sitiivinen ajanjakso Oxlajuj Tz´ib íl 13 
sykliä x 52 = 676 vuotta, tunnetaan 13 
kirkkauden kautena, jolloin tasapaino 
ja viisaus hallitsevat. Espanjalaisten Uu-
den Maailman valloituksen aikana alkoi 
B´olom Tikú ja se päättyi 6.4.1993, jol-
loin muutos energioissa alkoi näkyä mm. 

hippiliikkeen muodossa. Muutosjakson 
jälkeen siirryimme 21.12.2012 Oxlajuj 
Tz´ib íl kirkkauden ensimmäiseen kau-
teen, joka alkoi samana päivänä kuin 
Cuenta larga -pitkän jakson 5200 tun-
vuotta (5 125,36 vuotta). Ensimmäinen 
jakso Oxlajuj Tz´ib íl:stä päättyy 2064 ja 
vuotta 2032 pidetään varsinaisena siirty-
misenä uuteen kultaiseen aikaan. Tämä 
ensimmäinen kirkkauden kausi auttaa 
maapalloa muuntamaan kaiken negatii-
visen, mitä meillä on jäljellä edellisistä 
synkistä kausista. Toisaalta se voi tuntua 
hyvinkin hankalalta, mutta kaiken, mikä 
on piilossa, on tultava esiin, jotta se voi-
daan muuttaa.

Ciclo Mayor laskee 25 626,8 vuoden 
sykliä galaksimme keskusauringon Al-
cyonin energian kierrosta. Tämä on Ciclo 
Mayorin viides jakso (viisi jaksoa yhteensä), 
jonka aikana neljän ensimmäisen jakson ja-
guaarienergiat (Ahaw) tasapainotetaan vas-
takkaisuuksien sulautuessa/palautuessa yh-
teen ja muutosvaiheen jälkeen siitä tulee 
ihmiskunnan harmonian jakso.

Vuosi 2022–2023 on tasapainon ja 
vahvuuden ajanjakso

Uusi Chol Tun vuosi alkoi 23.1.2022. 
Wayeb on tänä vuonna 13.-18.2.2022 ja 
uusi Haab´ vuosi 

10 KEJ 0 POP 1,530 ABalkaa 
19.2.2022.  Uusi Cholq’ij pyhä kalenteri-
vuosi alkaa 15.3.2022. 

Rax Q´ij 20.3.2022 kevätpäivän tasaus. 
Maissikalenterin kylvö alkaa maya-alueel-
la 27.3.2022.

Nykymayoilla on käytössään useita 
kalentereita, joten vuoden aikana alkaa 
useampia uusia syklejä. 

Tämän vuoden Nawal on 10 KEJ – 
Kej/kauris on nawalien vahvin merkki. 
Johtajan tai henkisen johtajan symboli, 
mutta johtajat, joilla ei ole kansan luot-
tamusta poistuvat vallasta. Numero 10 
symboloi mayoilla tasapainoa ja itsensä 
löytämistä. Se on myös vahvuuden, yh-
teistyön ja yhteisön symboli. On hyvä 
antaa numero kymmenen avata tietoi-
suutemme äitimaan ja kosmisiin ener-
gioihin. Molemmat Kej ja 10 yhdistyvät 
kaikkiin neljään ilmansuuntaan (ener-
giaan) ja vahvuudet löydetään tiedos-
tamalla jokaisen energian antama vii-
saus ja voima. Tämän vuoden aikana 
tasapaino saavutetaan yhdistämällä kä-
det kaikkien ihmisten kanssa, vastaan-
ottamalla apua ja antamalla vahvuutta. 
Yhdistämällä kaikkien ihmisten kädet 
saavutamme harmonisen yhteisön ja 
harmoniset lait ja saavutamme yhteyden 
luontoon, jota tarvitsemme tasapainon 
ylläpitämiseksi. 

Vastakkaisten voimien 
tasapainottaminen

Mayojen mukaan kaikki ympärilläm-
me muodostuu kahdesta vastakkaises-
ta voimasta, jotka täydentävät toisiaan 
- Kab´awil. Viidennen Ahaw-auringon 
aikana tasapaino palaa vähitellen ja al-
kava vuosi on tasapainon tuoja. Kaikissa 
sykleissä on muutosjakso, jonka jälkeen 
energiat alkavat toteuttaa uutta ilmai-
sua. Vastakkaisuuksien metallin on ensin 
muututtava eetteriksi. Metalli muuttuu 
tulessa, joten vanhat tavat on puhdis-
tettava ja muutettava uusiksi. Muutos ei 
koske pelkästään fyysistä muutosta, vaan 
on tapahduttava myös sisäinen muutos 
ajattelussa ja tavoissa. Ihmisen toiminta 
tulee määrittelemään koko planeetan tu-
levaisuuden ja tärkeintä onkin löytää uusi 
tapa määrittämään maailmankaikkeutta.  
Muutosjakson aikana tulemme vähitellen 
kehittämään uusia aisteja (mayat tuntevat 
20 aistia), joiden avulla ymmärryksemme 
energiaan ja ympäristöömme muuttuu ja 
se muuttaa myös toimintaamme. Tätä ke-
hitystä voidaan nopeuttaa tietoisesti kes-
kittymällä siihen sisäisillä tasoilla. 

Tiedemiesten havainnot lähestyvät 
mayojen perimätietoa

Osa maailmankaikkeutta tutkivia tie-
demiehiä Washingtonin yliopistossa on 
tullut johtopäätökseen, että on 60%:n 
mahdollisuus, että elämme simulaatiossa, 
eräänlaisessa virtuaalisessa todellisuudes-
sa. Ja seuraava tiedettä kiehtova kysymys 
onkin, mikä tai missä on se todellisuu-
den perusta? Siellä myös havaittiin, että 
ymmärtämämme todellisuus muuttuu, 
kun sitä havainnoidaan, mutta muuten se 
pysyy paikallaan. Vaikuttaisi siis siltä, että 
todellisuuteen vaikuttaa tietoisuus.

Ajqui´ Carlos Barrios sanoi eräässä 
puheessaan: ”Suurin viisaus piilee yksin-
kertaisuudessa: rakkaus, kunnioitus, tois-
ten ihmisten hyväksyminen, jakaminen, 
kiitollisuus ja anteeksianto. Se ei ole mo-
nimutkaista tai työlästä. Todellinen tie-
to on ilmaista. Se on koodattuna DNA:si. 
Kaikki mitä sinun tulee tietää, on jo si-
sälläsi. Kaikki suuret opettajat ovat sano-
neet saman asian. Löydä sydämesi ja löy-
dät polkusi” 

Minna Keitu on toiminut asiantuntijaop-
paana mm. Meksikossa, Belizessä ja Gua-
temalassa. Matkoillaan hän on tutustunut 
mayoihin, jotka toimivat tiedon eteenpäin 
viejinä ns. ajankantajina sekä parantajina 
ym. Artikkelin tiedot pohjautuvat mayoilta 
saatuihin tietoihin ja teoksiin.
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