
MINNA KEITU

Minna Keitu on toiminut 
asiantuntijaoppaana mm. 
Meksikossa, Belizessä ja 
Guatemalassa. Matkoil-
laan hän on tutustunut 
mayoihin, jotka toimivat 
tiedon eteenpäin 
viejinä ns. ajankantajina 
sekä parantajina ym. 
Artikkelin tiedot pohjautuvat mayoilta saatuhin tietoihin sekä 
mayavanhimmilta koottuihin teoksiin kuten Ch’ umilal Wuj – 
El libro del destino, sekä tunnustettujen Ajq’ ien (mayapappi) 
kuten Carlos ja Gerardo Barrios, Don Isidro ja Don Pasqual 
kirjoituksiin.

Mayakansa käsittää maailman-
kaikkeuden yhtenä kokonai-
suutena, joka koostuu toisiinsa 

liittyvistä järjestelmistä. Sitä vartioidaan 
henkisesti ja moraalisesti ja se vaatii 
kunnioitusta, kiitollisuutta ja kohtuutta. 
Guatemalan hallitus tunnusti (intiaani-
kansojen identiteetin ja oikeuksien sopi-
muksessa 1997), että mayojen maailman-
kuva perustuu harmoniseen suhteeseen 
koko maailmankaikkeuden elementtien 
kanssa, jossa ihminen on vain yksi ele-
mentti muiden joukossa, äitimaa antaa 
elämän ja maissi on pyhä symboli. 

Maailmankatsomus tai maailmanku-
va on tapa tai käsitys, jolla ymmärrämme 
maailmankaikkeutta - sitä miten maailma 
rakentuu, toimii ja mitä kaiken taustalla 
on tai ei ole. Se voi olla kulttuuri- tai us-
kontosidonnainen, opeteltu, tiedepainot-
teinen tai sisäiseen intuitioon pohjautuva. 
Se, miten valitsemme ymmärtää maa-
ilmaa, on oma valintamme ja se on aina 
yksilöllinen. Ideologinen näkemys ei vält-
tämättä ole todellisuuteen pohjaava näke-
mys. Todellisuus on se, mikä se on. Ihmi-
sen elämäntehtäväksi jää löytää sisäinen 
tie todellisuuteen. 

Mayakansa

Mayakansa saapui Mesoamerikkaan pe-
rimätiedon mukaan Atlantiksen vajoami-
sen jälkeen lännestä,  kulkien merenpoh-
jaan avautunutta uomaa. Mayat asuttiva 
vähitellen nykyisen Meksikon, Guatema-
lan, Belizen, Hondurasin ja El Salvadorin 
alueet. Alueelle ajan saatossa muualta 
saapuneet kansat sulautuivat vähitellen 
mayoihin ja uudet vaikutteet muuttivat 
tapoja ja kulttuuria. Asteekkien (mexica) 
tapa joukkouhrata ihmisiä oli mayojen 
elämänkatsomuksen vastainen, mutta 
valtaannoussut asteekkiyhteisö saneli 

säännöt. Espanjalaisten saapuessa korkea-
kulttuuri oli jo hiipunut, mutta ei unohtu-
nut. Alun perin perinteinen klassinen ma-
yakulttuuri oli harmoninen sivilisaatio. 
Kaikki elivät tasapainossa energioidensa 
ja elämänpolkunsa mukaisesti. Kaikkea 
elämää kunnioitettiin, sillä se nähtiin kos-
misen suunnitelman evoluutiona.

Mayab on oikeastaan termi, jolla alun 
perin tarkoitettiin Yucatanin aluetta. Ma-
yakansa on valkoisten käyttämä termi 
Mesoamerikan alkuperäkansoista, jotka 
kuuluvat tiettyyn geneettiseen ryhmään. 
Mayat kutsuvat itseään kuitenkin heimon-
sa nimellä kuten: achi’, akateko, awakate-
ko, chalchiteko, ch’orti’, chuj, itza’, ixil, ja-
kalteco tai popti’, kaqchikel, k’iche’, mam, 
mopan, poqomam, poqomchi’, q’anjob’al, 
q’eqchi’, sakapulteko, sipakapense, tektite-
ko, tz’utujil ja uspanteko. 

Nykyisin mayakansaa on alueella jäljel-
lä arviolta noin 6 miljoonaa. Kansa jakaan-
tuu 22 heimoon ja useaan mayakieliryh-
mään, joista suurin osa elää Guatemalassa 
ja osa eteläisessä Meksikossa Yucatanil-
la ja Chiapaksessa. Osa mayoista on yrit-
tänyt sopeutua espanjalaistaustaisten val-
loittajien jälkeläisten elämäntyyliin. Osa on 
unohtanut henkisen perintönsä ja elää ah-
taissa laitakaupungeissa tai pienissä maa-
seutukylissä. Monissa paikoissa mayat ovat 
vieläkin kolmannen luokan kansalaisia, 
joita käytetään edullisena työvoimana. Osa 
kuitenkin elää perinteisesti, ylläpitää hen-
kistä perintöä ja siirtää tietoa uusille suku-
polville. 

Mayakansan hallintojärjestelmä ja 
maailmankuva on elänyt valloitukset, 
kansanmurhan, orjuuttamisen ja omai-
suuden ryöstön, joka jatkuu tähän päi-
vään saakka. Yucatanin arkkipiispa Diego 
de Landa tuhosi mittavissa puhdistuksis-
sa polttamalla yli 10.000 mayakoodexia 
– kirjoja, joissa kerrottiin mayojen histo-
ria ja tieto kasveista, parantamisesta, ast-
ronomiasta, viljelystä ja muista tärkeistä 
asioista. Samalla tapettiin mayojen pappi-
hallitsijat h-menit. Valloittajien ymmär-
tämätön asenne mayojen tietoa kohtaan 
sai heidät tuhoamaan kaikille tärkeän tie-
don saavuttaakseen haluamansa valta-
aseman. Tieto ei kuitenkaan tuhoutunut, 
vaan se on elänyt piilotettuna aina näi-
hin päiviin asti. Vanhat mayaviisaat tiesi-
vät tulevasta tuhosta ja siirtyivät elämään 
syvälle viidakkoon. Tuhansia vuosia hen-
kisesti kehittyneet klaanien tai maya-
ryhmien jäsenet ovat siirtäneet tiedon ja 
osaamisen eteenpäin jälkipolville. Maya-

alueen viidakkoa kuitenkin tuhotaan ny-
kyisin ennennäkemättömällä vauhdilla ja 
on epävarmaa, jääkö elintilaa enää luon-
nolle tai ihmisille. Mayakansoja symbo-
loiva ainutlaatuinen Quetzal-lintu on hy-
vin uhanalainen.

Mayat ovat olleet tietoisia omas-
ta tehtävästään uuden aikakauden alus-
sa. Vanha profetia on määritellyt mayat 
yhdistämään pohjoisen Kotkan ja etelän 
Kondorin. Mayojen eli Quetzalin (lintu) 
tieto luo pohjan maskuliinisuuden ja fe-
miniinisyyden yhdistämiselle ja tasapai-
nolle uuteen kultaiseen aikaan siirryttä-
essä. 

Mayojen maailmankuva on oikeastaan 
tapa elää - ymmärrys, miten asennoitua ja 
toimia elämässä ja oppia ymmärtämään 
todellisuuden eri puolia. Kaikki ajatuk-
semme ja tekomme vaikuttavat kosmi-
siin energioihin, ympäröivään luontoon 
ja äitimaan energioihin. Elämän tarkoi-
tuksena on elää harmoniassa itsemme ja 
luonnon kanssa ja kehittää herkkyyttäm-
me. Mayat sanovatkin, että elämä on pal-
jon yksinkertaisempaa kuin mitä meille 
on uskoteltu. Meidän tulee etsiä vastauk-
set sisältämme ja löytää horroksessa ole-
va viisaus ja voima sekä käyttää mielem-
me voimaa, jotta voimme edetä henkisellä 
polullamme. 

Elämme illuusioiden kentässä, mutta 
sisäisillä silmillä näkee todellisuuden

Mayat ymmärsivät näkyvän maail-
man olevan harhaa ja verhon toisella puo-
len olevan maailman olevan todellista. Tie 
toiselle puolen alkaa sulkemalla silmät ja 
avaamalla sisäiset silmät eli kolmannen 
silmän. Mayojen mukaan koko maail-
mankaikkeus on järjestäytynyt, integroi-
tunut ja yhteydessä toisiinsa jatkuvasti. 
Koko maailmankaikkeus on elävä yhteisö, 
joka täydentää toinen toistaan. Ihmiset 
ovat syntyneet maapallolle huolehtimaan 
eläimistä, luonnosta ja ympäristöstä. Mei-
dän työnkuvamme olisi toimia luonnon 
ja ympäristön vartijoina, ei sen tuhoajina. 
Meillä on myös vastuu siitä maailmasta, 
jonka jätämme jälkipolvillemme. 

Mayojen aikakäsitys

Erilaiset syklit ja energiat määrittelevät 
ajan ja päivien mahdollisuuksia. Myös 
mayojen aikakäsitys eroaa nykyises-
tä Newtonilaisesta näkemyksestä, sillä 
mayojen mukaan Kaxlanit (valkoiset mie-
het) erottivat toisistaan tila-ajan, vaikka 
ne todellisuudessa ovat yhtä. Siksi meille 

onkin vaikeaa sisäistää käsitystä siitä, että 
kaikki tapahtuu samaan aikaan ja miten 
toiset ulottuvuudet limittyvät omaan käsi-
tykseemme. Einstein totesi myöhempinä 
vuosinaan, että menneisyys, nykyisyys ja 
tulevaisuus tapahtuvat kaikki samaan ai-
kaan. Muodon maailmassa värähtelemme 
kosmisen tanssin mukana, reagoiden sekä 
maan että kosmisten energioiden vaiku-
tuksiin.  

Ajanjaksojen energiat

Mayojen perimätieto kertoo, että ykse-
ys nimeltä Luoja ja Muodonantaja loi-
vat tuntemamme maailman. Jokainen 
Ajaw-aurinkokausi kesti 5,200 vuotta 
ja kaikilla oli oma energiansa ja tarkoi-

tuksensa. Mayojen mukaan elämme nyt 
viidennen Ajaw-auringon aikaa, joka al-
koi  21.12.2012. Ensimmäinen Ajaw oli 
femeniinisen energian aikaa, jota hallitsi 
elementtinä tuli. Toinen Ajaw oli masku-
liinisen energian aikaa ja sen elementtinä 
oli maa. Kolmas Ajaw oli femeniinisen 
energian aika, elementtinä ilma ja neljäs 
Ajaw maskuliinisen energian aika, ele-
menttinä vesi. Jokaisella aurinkokaudella 
oli kaksi energiapuolta, joita tasapaino-
tettiin kunkin ajanjakson mukaisesti.  Sa-
moin kaikessa olevalla energialla on kaksi 
puolta. Eri energioiden olemuspuolia kut-
sutaan nimellä B’alameb’ jaguaari esi-isät. 
He opettivat ihmiselle kirjoitustaidon, 
kutomisen, kalenterit, tähtitieteen, maan-
viljelyn ja muut tarvittavat elämäntaidot. 

Nämä neljä energiaa luotiin neljää Ajawta 
varten ja ne ovat B’alam Kitze’ – punai-
nen /itä, B’alam Aq’ab’ – musta / länsi, 
Majukutaj – valkoinen / pohjoinen ja Ik’i 
B’alam – keltainen / etelä. 

Ik’i B’alamin – keltaisen jaguaarin 
profetia kertoo, että  Ik’i B’alamilla ei ollut 
omia jälkeläisiä joten se otti B’alam Kitze’ 
n jälkeläiset omikseen. Ik’i B’alamin ajan 
vaihtuessa kaikki eri kansaa olevat ihmi-
set palaavat opettelemaan esi-isien pe-
rinnön. 2012 alkoi uusi Rax Balam sini-
vihreän jaguaarin aika, joka alkaa näkyä 
vähitellen. Rax Balam on ajanjakso, jol-
loin vähitellen syntyy uusi ihmiskunta ja 
sen energiat ovat rauha, rakkaus ja yhteis-
ymmärrys. 

Nykyisen Ajaw:mme energia on femi-
niininen-maskuliininen ja sen elementti-
nä on metalli. Kun metalli on sisäistänyt 
kaikkien kaksinaisten energioiden tasa-
painon, sen elementti ylösnousee eette-
riksi. Don Isidro on sanonut: ”Jokainen 
meistä voi saavuttaa itsessään tasapainon 
ja vaikuttaa muutokseen. Suuret muutok-
set alkavat aina yhdestä henkilöstä, meistä 
itsestämme”. 

Ohjaamaan elämää mayat kehittivät 
useita eri kalentereita, joista tunnetaan 
noin 20. Kalentereiden tarkoitus oli laskea 
aikaa, milloin pidettiin seremonioita, vil-
jeltiin ja korjattiin satoa tai rakennettiin 
temppeleitä, mutta ne tuovat myös esiin 
päivän energiat, joiden mukaan ihmiset 
toimivat arkisissa askareissaan. Pyhät ka-
lenterit ovat tarkoitettuja pyhien seremo-
nioiden suorittamiseen. 

Tämä harmonisen yhteiselon malli, 
vaikka se nykyisessä maailmantilanteessa 
vaikuttaakin utopistiselta ja idealistiselta, 
on tulevaisuutemme. Esi-isien mukaan 
harmonia palaa ihmiskuntaan, kun uuden 
syklin muutokset ovat kokonaan käynnis-
sä. In Lak’ ech!
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HALUATKO YRITTÄJÄKSI?
Myytävänä 55-paikkainen ravintola

Turun keskustassa torin laidalla.
Valmis osaava henkilökunta ja asiakaspiiri.

Tervetuloa tutustumaan!

Cosmovision Ma’ya’ab / mayab 
– Mayojen maailmankuva

Lakam Ha (Suuret vedet) / Palenque oli yksi tärkeimpiä myöhäis-klassisen ajan kaupunkeja. Templo de Inscrip-
ciones haudattu K´inich Janaab’ Pakal on edelleen tutkituimpia pappi-hallitsijoita. Yksi vesiuomista kulki suoraan 
temppelin alta.
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