Uusi aika – Uudet laulut
Maaginen Maya-tournee
Meksikossa ja
Guatemalassa 24.3 –
9.4.2013
Maya-kalenteri Tzolkinissa
kaikki luvut, jotka
muodostavat
yhteenlaskettuna summan
14, edustavat harmoniaa ja
tasapainoa. Ja tismalleen 14
suomalaista suuntasi
maaliskuun lopulla Väli Amerikan pyhille mayapaikoille. Minulla oli kunnia
olla tämän ryhmän vetäjänä.
Koin viime vuoden aikana,
että muinaiset maya-paikat
ja pyramidit ovat alkaneet
värähdellä uudella
taajuudella. Syklin taitteessa
ne viestittivät, että oli aika
lähteä kokemaan niiden
heräävät voimat, niiden uusi
laulu.
Ensimmäinen viikko
matkattiin Meksikon
kuuman kosteassa
ilmastossa ja toinen viikko,
huhtikuun alussa,
Guatemalassa ja sen
ylämaan raikkaassa kesässä.
Yhteensä ajokilometrejä kertyi reilut kaksituhatta. Hotelleja bongasimme kymmenkunta ja merkittävimpiä
maya-nähtävyyksiä toistakymmentä. Näimme vehreää sademetsää, viidakkoa ja kuivia alueita, valtameriä ja
jokia. Maisemassa vaihtuivat tasangot ja korkeat vuoristot. Tutustuimme myös upeisiin
luonnonnähtävyyksiin, Misol Han vesiputoukseen, Ik Kilin cenoteen, maahan uurtuneeseen kalkkikiviseen
kaivaumaan, Lol Ben luolastoihin sekä Rio Dulcen eko-joen alueeseen. Rio Dulce joki yhtyy Karibian mereen.
Joen suulla sijaitsee Livingstonen kaupunki, jossa olisi vieläkin ollut kuuluisalle tohtorille töitä.
Matka alkaa
Maya-turnee alkoi Cobasta, jossa sijaitsee Jukatanin korkein, 42 metrinen pyramidi, Nonoch Mul.
Tutustuimme ensimmäistä kertaa pallopeli kenttään, joita löytyy lähes jokaisesta maya-kohteesta. Kysymys
heräsi ja vahvistui Chichen Itzan kentällä. Oliko peli tosiaan kaikin puolin sitä, miten se on ymmärretty

arkeologien tulkinnan mukaan, muinaisista kirjoituksista? Oliko kuolema sittenkin vain vertauskuva sille,
kuinka ihminen löytää todellisen itsensä, usein ääriolosuhteissa ja häviön hetkellä.
Matka jatkui Tulumiin, Karibian rannalla. Täällä oli vahvasti aistittavissa viimeisin maya-viisaus ja erilaiset
tieteet joita täällä on harjoitettu, myös elämän ja kuoleman syklit. Aurinko laskiessaan kuolee iltaisin ja
syntyy uutena joka aamu. Kaikissa maya-kalentereissa on löydettävissä syklisesti toistuvat alut ja loput, niin
Maa-planeetan sykleissä kuin galaktisesti planeettojen rytmeissä.
Chichen Itza
Täydenkuun päivänä saimme kokemuksen siitä, kuinka pyhät pyramidit ovat alkaneet soida uutta galaktista
taajuuttaan. Chichen Itzan pyramidi on maya viisauden mukaan maailman keskus, jokaisella sivulla on oma
ilmansuuntansa ja elementtinsä. Tässä paikassa kaikki energiat eri suunnista yhtyvät. Seisoimme pohjoisella
sivulla ja lauloimme. Kurkkulaulua ja soinnuttelua, kukin tavallaan. Energia tiivyistyi ja värähteli yhä
korkeampana, spiraalina. Tuntui kuin pyramidi olisi imaissut äänen sisäänsä. Toimme pohjoisen valkoisen
valon tervehdystä mukanamme ja äänen värähtely kuljetti sen perille. Tällä paikalla on käytetty ääntä
ennenkin, kenties monituhatpäiset ihmisjoukot ovat näin saaneet pyramidin soimaan muinaisina aikoina.
Äänellä tämä paikka jälleen on aktivoitumassa ja oli upeaa olla tuomassa nöyrä osuutensa kokonaisuuteen.
Lopuksi pyramidin huipulle ilmestyi suuri, tumma lintu vahvistamaan kokemustamme. Tästä alkoi yhteinen
kuoro, joka lauloi niin pyramideille, kuin joen lootuksille. Oppaamme Edouardo Guatemalassa alkoi
johdattaa ryhmäämme luonnon paikkoihin, jotka koki tärkeiksi, ja pyysi, laulakaa taas se laulunne.
Ohikulkijat kysyivät häneltä Tikalissa: ”mitä laitetta tuo ryhmä tuolla soittaa?” kun lauloimme Sateen
jumalan temppelille.

Uxmal ja Palenque
Vaikuttava maagikon temppeli Uxmalissa herätti olemuksellaan mielenkiinnon. Nimi tarkoittaa ”kolmesti
rakennettua”. Katselimme pyramidia ajatellen; mitähän tuo kätkee sisäänsä? Aivan kuin sen uumenissa olisi
vahva voimakeskittymä, koneisto galaktisen energian keräämiseen ja maahan ankkuroimiseen? Oli selvää,
että nämä majesteettiset rakennukset, jotka usein on rakennettu kerros toisensa päälle, on rakennettu
tarkkaan ja tietoisesti, ley-linjoille ja hyvin tärkeää tarkoitusta varten. Uxmal on ollut muinaisten mayojen
yliopisto, jossa on koulutettu niin kuninkaita, pappeja kuin sotureita ja tähtitieteitä.
Palenquessa maya-kuningas Pacal Votan oli merkittävästi läsnä, samoin tunnistin myös ”kosmisen Marian”.
Tuulten tornin palatsiaukiolla teimme 1. pääsiäispäivänä meditaation ja kanavoinnin. Saimme kosmisen,
vaaleanpuna- violetin liekin sydämiimme ja ”galaktisen lähetyskäskyn”. Valaiskaa maailmaa sydämienne
kautta. Sinäkin, tätä lukiessasi, voit ottaa tietoisesti kosmisen lilaliekin sydämeesi, uudenajan
luomisvoimana. Vahvistuksena saimme tällä kertaa valkoisen linnun, kuin pyhän hengen ilmentymänä.
Biologimme tunnisti linnun myöhemmin valkopyrstöhaukaksi.
Meksikosta Guatemalaan
Viimeisenä päivänä Meksikossa kävimme Bonampakin maya-kaupungissa. Jätimme haikeat jäähyväiset
cosmo-vision oppaallemme Enriquelle ja teimme viimeisen yhteisen maya-rituaalin hänen kanssaan.
Annoimme lahjaksi neljäntuulen hatun Suomen Lapista. Ylitimme Guatemalaan rajan, jokea pitkin veneillä.

Meksikon maskuliininen energia vaihtui Guatemalan lempeisiin ja feminiinisiin tunnelmiin. Saimme
oppaaksi eläväisen, sydämellisen luonnonlapsen, Edouardon.
Tikal ja Copan
Suunnistimme ensimmäisenä Guatemalan päivänä Tikaliin. Sademetsän polkuja pitkin pääsimme upealle
temppelialueelle. Kiipesimme 4. pyramidin huipulle vastaanottamaan tähtivirityksiä. Tähtiyhteydet olivat
aktivoituneet jo aiemmin ja nyt tuolla korkealla huipulla oli tekemistä, kun voimakas energia teki työtään.
Huimausta, pyörrytystä ja erityisiä tuntemuksia, myös rohkeuden keräämistä voiman vastaanottamiseen ja
siinä pysymiseen. Vanha jää pois, uusi tekee tuloaan. Maa ja ihmiset yhdistyvät galaktiseen rytmiin,
uudenlaiseen aikakäsitteeseen ja kosmiseen tietoisuuteen. Tähtiyhteydet avautuvat.
Guatemala edustaa monien näkemysten mukaan maapallon sydäntsakraa. Olimme Maan
sydänkeskuksessa. Uudet ajan energia sykkii tässä maassa, Maya-kansan sydämessä ja heidän
luonnollisessa aitoudessa. Ylämaan lempeä ilmasto, rehevä maaperä ja ihmisten luonnollinen
maanläheinen rytmi, olivat täällä vahvasti läsnä. Yksinkertaisuus, eläminen luontoyhteydessä ja oman
luonnollisen tahdin löytäminen, ovat aineksia uuden maailman syntymiseen.
Teimme päivänmatkan Hondurasiin, Copanin näyttävään maya-kaupunkiin. Täällä on rakastettu ja iloittu,
oli paikan viesti meille. Ilo ja rakkaus ovat ne ainekset joilla onnellisuus rakennetaan. Täällä oli nähtävissä
myös arkista maya-elämää sekä upea luonto papukaijoineen.
Vietimme matkan viimeiset päivät tulivuorien ympäröimässä Antiquan kaupungissa ja Atitlan järven
rannalla makustellen kaikkea kokemaamme.
Don Alejandro Cirio Perez Oxlaj –Maya-vanhin
Tapasimme Guatemalan maya-vanhimman, Don Cirilion, Iximchen maya-kaupungissa. Pidimme hänen
kanssaan perinteisen maya-seremonia. Tulen ympärillä, pyhässä piirissä, vietimme ikimuistoisen
rituaalihetken. Uudella ajalla rituaalit eivät enää ole niin tarpeellisia, kaikki tapahtuu jo niin helposti ja vain
pyytämällä. Kuitenkin oli hienoa saada kokea muinaisen rituaalin energiat uudelleen. Tulessa poltettiin
eriväriä kynttilöitä, kahvia, sokeria, kaakaota ja pihkaa, erilaisten rukousten saattelemana. Lopuksi hän
antoi video haastattelun, jossa kertoi näkemyksiään uudenajan kynnyksellä. Lahjaksi hänellekin annettiin
neljäntuulen hattu Lapista.
Ryhmämme kulki harmoniassa, vapaina ja hetkessä eläen, luottavaisesti, läpi näiden kauniiden maiden. Yksi
tärkein matkan tuliainen on hetkeen keskittyminen ja luontoyhteyden ylläpitäminen. Yksinkertainen elämä.
Nopeutuva aika ja tiivistyvä synkronismi vievät elämän junaa vauhdilla eteenpäin. Kun keskittyy yhteen
hetkeen ja asiaan kerrallaan, murehtimatta missä seuraavan yönsä nukkuu, tai mitä huomenna tapahtuu,
löytää ikuisen nyt-hetken voiman. Mieli rauhoittuu ja voi nähdä hetkessä syntyvät, ennen näkemättömät
mahdollisuudet.
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