MYSTINEN AJATON AIKA
Jouluajan 12 päivää ja 13 yötä 24.12. – 6.1.
Käsitys ajattomasta ajasta, kuin välitilasta kalenterissa syntyi, kun kuukalenteri korvattiin
roomalaisella aurinkokalenterilla. Kuun kierto oli kuitenkin tärkeä seurattava viljelijöille ja
luonnosta antimensa saaville. Tavallinen kansa jatkoi virallisesta aurinkokalenterista
huolimatta kuun vaiheisiin perustuvan kalenterin mukaan elämistä arjessaan.
Kuunvaiheisiin perustuvassa kalenterissa oli eri määrä päiviä kuin aurinkokalenterissa. Erotus
on 12 päivää eli 13 yötä. Yksi kuukausi puuttui, kuukalenterin 13. kuukausi. Lukua 13
pidettiin feminiinisenä, pyhänä. Mutta nyt siitä alkoikin tulla pahan edustaja. Näin näemme
sadussa Prinsessa Ruususesta, jossa 13. haltijaa ei kutsuttu syntymäpäiväjuhliin. Tai
uskomuksessa, että 13. päivä perjantai on epäonnen päivä.
Puuttuvan kuukauden ajasta tulikin pyhä, ajaton aika, joka kesti 12 päivää 24.12. lähtien. Sen
hallitsijaksi nähtiin feminiininen jumalatar, jonka löydämme saksankielisestä Grimmin
sadusta Frau Holle. Meillä pohjoisessa Frau Hollea vastaisi Frigg, Odinin vaimo.
Oikeudenmukainen vaikkakin ankara Frau Holle piti taukoa kehräämisestä ja ahkeroimisen
periaatteestaan. Hän kierteli kyliä ja rankaisi niitä, jotka eivät olleet toimineet hänen
periaatteidensa mukaisesti. Hänen lisäkseen myös Odin kulki öisin saalistamassa.
Raja tuonpuoleiseen oli tänä aikana läpäisevä. Myös edesmenneet pääsivät vierailemaan
Hollen ja Odinin lisäksi. Syntyi rituaaleja, jotka lepyttivät näitä vierailijoita ja edesmenneitä.
Huoneet puhdistettiin savulla. Saksankielisellä alueella ajasta käytetäänkin vielä nimitystä

Rauhnächte. Joillakin alueilla pidettiin ulkona kovaa meteliä pahan karkottamiseksi pois.
Edesmenneille ja Frau Hollelle voitiin laittaa tarjolle myös syömistä. Koska luonnon vaiheiden
ja merkkien seuraaminen oli jo kauan ollut edellytys selviytyä hengissä, annettiin niin
pelloille, puutarhoille kuin eläimillekin hedelmällisyyden ja terveyden varmistamiseksi
seuraavalle vuodelle uhrilahjoja. Ensimmäiset kirjalliset todisteet näistä rituaaleista löytyvät
1600-lvulta.
Ajanjakso on pimeää ja kylmää. Ihmiset vetäytyivät sisätiloihin puhdetöihin, kertoivat satuja,
tarinoita ja legendoja viihdykkeeksi. Samalla ajasta tuli rauhoittumisen, yhdessä olon ja
sisäisen maailman seuraamisen aikaa silloisin tavoin, uskomusten ja rituaalien avulla.
Rauhoittumisen aika oli aloitettava talvipäivän seisauksesta.
Rituaalit elävät erilaisissa muodoissaan edelleen. Ajatonta ajanjaksoa käytetään enemmän
sisäisen kuuntelun, näkemisen ja reflektion palveluksessa yli joulunpyhien aina loppiaiseen
asti joulunvieton rinnalla, siihen kullekin luonnollisella tavalla liittyen. Jokailtainen
pysähtyminen, hetki itselle, nähdään sen kaikissa muodoissaan merkittävänä. Se onkin
kiireiselle nykyihmiselle mahdollisuus levätä ja huomioida joulun tohinoissa oma jaksaminen.
Valmistelu aikaan ilman aikaa alkaa talvipäivänseisauksesta 21.12. Varsinainen ensimmäinen
yö lasketaan alkavaksi 24.-25.12. yöstä. Halutessasi voit pysähtyä ja valmistautua tähän
pyhään ajanjaksoon myös joulun merkitystä ja perinteistä viettoa kunnioittaen.
Voit katsoa ajanjakson tarjoavan sinulle luonnollisen siirtymäriitin vanhasta uuteen:
Hyvästele vanha ja luovu siitä, mikä on tarpeettomaksi tullut eikä enää sinua ravitse. Voit
kiittää niistä asioista, joita olet menneestä saanut ja oppinut, oivaltanut ja merkitykselliseksi
kokenut. Ehkä korona-ajan eristyneisyys ja hiljaisuus on tuonut jotain arvojen muutoksia ja
etualalle unohtuneita asioita? Mahtaisiko sisäisestä maailmasta löytyä sinulle jotain, joka tuo
varmuutta huolimatta siitä, että maailma ulkoisesti voi heittää kaiken uudeksi rajoituksineen,
menetyksineen ja epäonnistumisineen?
Voit käyttää ajan sisäisen yhteyden löytämiseen, oman polkusi perustusten vahvistamiseen
myös ensi vuotta varten. Voit tarkastella menneen vuoden ihmissuhteitasi. Ketkä ovat
tuoneet sinulle iloa ja lohdutusta, tukea taakse jäävässä rankassa 2020 vuodessa. Miten olet
itse toiminut suhteessa heihin, keitä muistanut? Millaisissa asioissa koit elävöityväsi ja
kulkevasi ratkaisuissasi levosta käsin? Mitä haluat jatkaa ja kehittää tai muuttaa ensi vuonna
itsessäsi ja työssäsi? Mihin voit itse vaikuttaa ja missä voit antautua luottamaan itseäsi
suuremman viisauteen.
Toivotan Sinulle hyvää matkaa läpi pyhän ajan ja Joulun rauhaa!
20.12.2020 Tuula Grandell

