
Mayat kutsuvat parantajiaan henkisiksi 
oppaiksi – Guías espirituales – joiden 
tehtävänä ei ole pelkästään toimia sielul-
lisena oppaana tai lääkinnällisenä paran-
tajana, vaan toimia sosiaalisten ja yhtei-
söllisten asioiden hoitajana yhteisössään 
ja olla omalla toiminnallaan esimerkkinä 
koko yhteisölle. Parantajat hoitavat oman 
erikoistumisensa mukaan ihmisten fyysi-
siä, psyykkisiä ja henkisiä ongelmia sekä 
tasapainottavat energioita, kun perheillä 
on taloudellisia ongelmia, perhehuolia 
tai vaikkapa ongelmia rakkaudessa. He 
myös pyrkivät ehkäisemään ongelmia ja 
riitoja ihmisten välillä. He auttavat hen-
kilöitä muuttamaan käytöstään ja toimi-
maan oikealla tavalla. Parantajat auttavat 
etsimään ratkaisuja ongelmiin ja pyrkivät 
edistämään yhteisön rauhanomaista kehi-
tystä. Tehtäviin kuuluu myös henkilöiden 
sielullinen hoito ja koulutus sekä perhei-
den hyvinvoinnin edistäminen. 

Maya-alueella on monenlaisia paran-
tajia ja nimet ja käytännöt hieman vaihte-
levat paikan ja kansanperinteen mukaan. 
Yleisimmät parantajat sekä niiden espan-
jan- ja mayakieliset nimet:

Comadrona/Iyom- Kätilö – on 
mayoilla henkinen työ ja määräytyy synty-
mässä elämäntehtäväksi. Vain lapsen perhe 
ja kätilö tietävät kenelle tämä lahja on pe-
riytynyt ja nainen itse päättää tuleeko sii-
tä elämäntehtävä. Comadronan tehtävänä 
on hoitaa äitiä ja lasta raskauden, synny-
tyksen ja synnytyksen jälkeisen ajan. Ma-
yanaiset synnyttävät kotona ja comadrona 
tarkastaa äidin kerran kuukaudessa kun-
nes synnyttämisen aika tulee ja tekee äidil-
le synnytystä helpottavaa hierontaa vatsaan 
ja alaselkään. Comadronat eivät saa korva-
usta työstään. Comadronat käyttävät mo-
nia yrttejä hoitamaan äitiä kuten anis, ruta, 
tuoksusamettikukka, kamomilla, lutukka 
ym. Comadronat myös suosittelevat nai-
selle ruokavaliota, kuuntelevat sikiön sy-
dänääniä ja puhuvat monista asioista tu-
levien äitien kanssa sekä opastavat naista 
rentoutumaan. Mayakätilöt, joita on Gua-
temalassa n. 23 000, haluaisivat valtion tu-
kevan toimintaansa, sillä he avustavat yli 
puolessa synnytyksistä. 

La que cura niños / Kunal’ Ak’ alab’- 
erikoistunut hoitamaan lapsia ja perheitä

Curandero(a)/Kunanael’- mayalää-
käri tai parantaja – tavallisesti curande-
ro hoitaa hyvin monenlaisia vaivoja vä-
hän kuin yleislääkäri. Osa curanderoista 
voi kuitenkin olla erikoistuneita tiettyihin 
vaivoihin kuten palovammojen tai haa-
vojen ja tapaturmien parantamiseen ”pu-
haltamalla”. Osa curanderoista on erikois-

tunut psykologisiin vaivoihin tai pahan 
silmän vaikutuksiin. 

Sobadera – hieroja – erikoistunut hoi-
tamaan lihaskramppeja, selkäsärkyä, nyr-
jähdyksiä, ylirasittuneita lihaksia ja yleen-
säkin kipuja ja särkyjä kehossa. Hierojan 
ammatti kulkee tavallisesti suvussa eteen-
päin ja hierojia arvostetaan yhteisöissä. 

Huesero / Chapal’ Baq’- luiden pai-
kalleenasettaja – hoitaa luunmurtumia, 
revähtäneitä nivelsiteitä ja laittaa paikal-
leen sijoiltaan menneitä jäseniä. Hueserot 
saavat erinomaisia tuloksia vanhojen ma-
nipulaatiotekniikoidensa ansiosta. 

Culebrero – käärmetohtori – jos 
käärme on purrut vaikkapa agavepellol-
la käännytään culebreron puoleen. Tämä 
valmistaa vasta-aineen Kan nicte-kukan 
juurista ja 12 muun kasvin juurista. Myös 
h-menit tuntevat culebrerojen käyttämät 
lääkkeet. 2000-luvulla erään culebreron 
potilaasta tehdyt verikokeet osoittivat tä-
män parantuneen HIV-1 viruksesta puo-
len vuoden aikana. 

Pinchero – harjoittaa eräänlaista aku-
punktuuria (pinchar), joka tehdään piik-
kirauskun tai piikkisian  piikillä tai eräästä 
puusta saatavilla piikeillä. Mayojen ”aku-
punktiossa” tunnetaan kehossa 80 eri pistet-
tä, joiden avulla hoidetaan erilaisia vaivoja. 

Chayero – mayalääkäri, joka on eri-
koistunut verenkiertoon liittyviin ongel-
miin, raajojen turvotukseen sekä vanhuu-
den mukanaan tuomiin vaivoihin. Chayero 
tarkkailee veren koostumusta ymmärtääk-
seen potilaansa oireiden syytä ja käyttää 
usein hoidossa maya-akupunktiota sekä 
kasvilääkkeinä rautapitoisia yrttejä. 

Ajkunab’- maya-lääketieteeseen eri-
koistunut parantaja - 

Chnimtal- erikoistunut parisuhtei-
siin, avioliittopyynnöt

Tejedor(a)/Ajkem- sielullinen kutoja
Ensalmero – rukouksilla parantaja – 

on erikoistunut parantamiseen pelkästään 
rukouksilla. Näillä parantajilla on voima-
kas usko ja usein rukoukset yhdistävät 
mayajumalat ja kristityt pyhimykset. Ru-
koukset sanotaan suoraan potilaan puls-
siin.

Adivinador – näkijä, ennustaja – nä-
kee yliaistillisesti potilaan ongelmat, saa 
sisäisen viestin parannuskeinosta, tulkit-
see kalentereita ja energioita, näkijät ovat 
vähentyneet ja nykyisin H´menit käyttä-
vät näkijöiden keinoja erityisesti hanka-
lissa tapauksissa

H´men/Ajq’ij- Mayalääkäri/paranta-
ja/Ylipappi - 

Kun henkilö menettää valon tai perus-
energiansa, joka hänelle annettiin synty-
mässä, tasapainon ja harmonian menetys 
alkaa aiheuttaa hänelle ongelmia tervey-
dentilassa - joskus hyvin vakavia. Aiheut-
tajana voi olla työpaikan menetys, rakkaus-
ongelma, voimakas tunnetila, negatiivinen 
mielentila tai jokin suuri menetys. Silloin 
on aika mennä tapaamaan H´menia tai 
Ajq´ija, joka luo näkymättömän yhteyden 
henkimaailmaan ja tuo sieluyhteyden ta-
kaisin sairastuneelle. Jokainen h-men va-
litsee itse omat parantamisvälineensä. Toi-
set käyttävät enemmän kasvilääkkeitä kun 
toisilla parannuskeinona on enemmän yh-
teys henkimaailmaan. Toiset ovat näkijöitä 
ja toiset eivät. Kun kylän parantaja, kätilö 
tai abuela (isoäiti-parantaja) ei tiedä mitä 
tehdä hän kääntyy H-menin puoleen kysy-
äkseen neuvoa. Tavanomaisten keinojen-
sa lisäksi H-menillä on käytössään sastun 
(valon kivi) jota käytetään yhteyden saami-
seksi mayahenkien kanssa. 

Minna Keitu on toiminut asiantuntijaop-
paana mm. Meksikossa, Belizessä ja Gua-
temalassa. Matkoillaan hän on tutustunut 
mayoihin, jotka toimivat tiedon eteenpäin 
viejinä ns. ajankantajina ja parantajina. 
Artikkelin tiedot pohjautuvat mayoilta saa-
tuihin tietoihin sekä tunnustettujen Ajq’ ien 
(mayapappi/parantaja) kuten Don Elijio 
Panti, Rosita Arvigo, Carlos ja Gerardo Bar-
rios, Don Isidro ja Don Pasqual kirjoituksiin.

Mayalääketiede on kaksiosainen artikkeli, 
jonka toisessa osassa tarkastellaan mayo-
jen kasvilääkintää sekä mayojen käsitystä 
psyykkisistä ongelmista ja henkisestä para-
nemisesta. 

Henkiset opastajat – mayojen parantajat

Ceiba – mayojen pyhä puu  symboloi elämän kolmea 
tasoa näkyvässä maailmassa

Seremoniavälineitä – 
hajupihkaa ym.
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