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Ang malamig na simoy ng hangin ay umihip at ang panahon ng Taglamig ay dumating na sa 

Hilagaang Bahagi ng Mundo ngayong Buwan ng Disyembre. 
        By: Ser. Mylinda Whiteley 
Ang Yule ay ang pagdiriwang ng Taglamig, at kadalasang idinaraos 
tuwing ika-21 ng Disyembre sa Hilagang Bahagi ng ating mundo. 
Ang taglamig ay nagaganap sa magkabilang panig ng mundo na may 
23.5 degree ang layo mula sa araw. Ipinagdiriwang sa Yule ang 
pinakamahabang gabi sa buong taon at ang pagbabalik ng Diwata ng 
Araw. Dapat din nating matandaan na ang Yule ay pinagdiriwang din 
ng anim na buwan na mas maaga tuwing buwan ng Hunyo sa 
Katimugang Bahagi ng Mundo. Ang pagdiriwang ng Yule ay syang 
naging batayan ng pagdiriwang ng Pasko na isang kapistahang 
Kristyano, sa loob ng ilang libong taon, kung saan ang mga 
nakagawiang pagdiriwang at tradisyon ay pinaniniwalaang nagmula 
sa mga Aleman (Germanic People). May ilang mga tao na 
nagdiriwang ng Yule sa takdang araw lamang at may ilan naman ay 
isinasagawa ang nakagawiang tradisyon ng Kapistahan ng Yule sa 

loob ng 12 araw ng kasiyahan at pagb ibigay ng mga handog at 
kainan.  
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Ang Yule ay di lamang ang araw ng pagdiriwang ng pinakamahabang gabi sa loob ng isang 
taon, bagkus ito rin ay nagtatakda ng kapanahunan. Sa tuwing sumasapit ang Kapanahunan ng Yule, 
kapansinpansin ang simoy ng hangin na may dalang ligaya at kasiyahan na pupuno sa iyong katauhan. 
Hayag na mararamdaman ang kaibahan ng oras sa mga panahong ito ng taon. Sa mga Oras na ito ng 
taon ay mararamdaman natin na ang bawat isa ay magkakaugnay bilang tao. Gumugugol tayo ng mas 
mahaba pang oras sa ating mga kaibigan at kapitbahay upang makipagkwentuhan, ang ilan sa atin ay 
naglalakbay upang kitain ang mga mahal natin sa buhay, sa kabila na ang kasalukuyang taon ay 
kakaiba di tulad noong mga nakaraang taon. Karamihan sa mga tao ngayon ay nagiging mapagbigay at 
nagmamalasakit. At sa ilan, ang Yule sa taong ito ay mahirap at nakakalungkot. Hinihikayat ko kayo 
na alalahanin ang ibang pagkakataon na kayo ay lubos na Masaya, isipin nyo ang maliligayang alaala 
na inyong ibinahagi sa inyong mga mahal sa buhay. Parangalan nyo ang inyong mga ninuno at mga 
mahal sa buhay, sa pamamagitan ng pagunita at pagawa ng mga bagay na inyong nakagisnang gawin 
magkakasama at isabuhay ito sa iyo ngayon. Panatilihing Buhay ang Tradisyon upang ang mga tao 
lumalapit sa iyo ay maipagpatuloy ang mga kwentong naganap sa iyong pamilya at tradisyon. 
Gumugol ka pa ng isa pang pagkakataon para sa isa’t isa ngayon panahon ng Yule. Pahintulutan mo 
na ang pagbabalik ng araw ay sumikat sa iyo, panatilihin ang init ng iyong katawan at maging 
panatag. At lalo’t higit na mahalaga ay pagalabin mo ang init ng iyong pakikipagkapwa. 
 
CORRELLIAN SPOTLIGHT: KILALANIN ANG MGA 
TAUHAN  

Ako si Rev. 
Ser. Stacey 
Blair. Punong 
Patnugot ng 
Correllian Times. Ako ay 
naging Correllian mula pa 
noong 2014. Nagmula ako 
sa lahi ng mga Albularyo 
(Herbalist) at 

nakapagpalaki ng 4 na anak sa Paganong 
Pananampalataya. Namumuno ako ng samahan 
ng mga scout na bahagi ng Krystel Cavalliers, 
at kasali din ako sa iba pang mga samahan sa 
loob ng Correllian Tradition, tulad ng 
Mentoring sa Witch School. Ako ang 
nagpapatakbo ng Proto Temple Our Lady of the 
Healing Fields at isa akong Master Usui Reiki 
Teacher. Maraming Salamat sa pagbibigay ng 
oras upang basahin ang ating 
pahayagan and umaasa kami na mapapanatili 
natin ang Correllian Times bilang bahagi ng 
ating tradisyon sa mahabang panahon. 

 

Ako si Chad Blackman, 
Senior Editor ng Correllian 
Times. Isa akong First 
Degree Priest ng Correllian 
Tradition. Sa murang edad 
ay lumalakad na ako sa 
landas na aking tinahak. 
Masaya ako na tumutulong 
sa ating pamayanan. Ako din 

ang Direktor ng Mens Green Tent. Umaasa ako 
na ang bawat isa ay Masaya sa muling 
pagbabalik ng Lathalain ni Lady Windy. 
Umaasa kami na mapaglingkuran namin ang 
ating pamayanan sa pamamagitan ng mga 
magagandang nilalaman para sa Correllian 
Times at higit pa. Basbasan Nawa! 
 
  

©Copyright - Correllian Times  Page 2 



The Correllian Times-Dec. 20 Aq 

Ang aking pangalan 
ay Rev. Kyle 
Metzger HP at ako 
ay isang 3rd Degree 
High Priest ng 
Correllian Tradition. 
Nagsimula ang aking 
paglalakbay sa 

pananampalatayang Wicca noong 2002 at 
natagpuan ko ang Correllian Tradition noon 
2009 kung kalian ay sinumulan ko ang aking 
pormal na pagaaral. Kaanib ako ng Order of 
Peace Weavers, Order of Artifacers at ako rin 
ang Order Head ng Correllian Order of 
Photographers and Videographers. Isa akong 
mentor ng Witch School at ako din ang Pinunoi 
ng Four Pillars Proto Temple. Sa 
makamundong buhay, nagtatrabaho ako sa 
larangan ng Addiction Recovery and 
kasalukuyang nagaaral ng Graduate Program 
upang makuha ko ang aking LPC (Licensed 
Professional Counselor). Umaasa ako na 
maipapagpatuloy kong mapabuti ang aking 
kasanayan at makapagbigay ng paglilingkod sa 
pamamagitan ng lathalaing ito. 

 
Ang Pangalan ko ay 
Pamela Maxwell 
Griffith. Isa akong 
3rd Degree High 
Priestess ng 
Correllian Tradition. 
Narito ako sa landas 
nito mula pa noong 
taglagas ng 1969. 
Sumali ako sa 

Correllian Tradition noong 2000 at nakatagpo 
ako ng isang tahanan. Isa akong Kundalini 
Reiki Master, Usui Reiki Master Teacher at 
Holistic Healthcare Practitioner. Sa buhay ko sa 
sanlibutan, isa akong accountant at 
nakapagtapos ng pagaaral sa kursong BS 
Psychology. Masigla ako sa pamayanang 
Pagano sa Baltimore hangan sa lumipat ako ng 

tirahan sa St. Pete, Florida at sa ngayon ay 
naghahanap ako ng mga masisiglang Pagano sa 
aking lugar upang makasama. 

 
Ako si Silas Mimir, 
kaanib ng Correllian 
Tradition mula pa 
noong 2009. 
Nagsimula ako sa 
Sacred Sea Temple na 
matatagpuan 
sa Georgia sa ilalim ng 
pamamatnubay ni 
Lady Stephanie Neal. 

Nabiyayaan ako na magkaroon ng pagkakataon 
at matagumpay na nakapagaral sa ilalim ng 
kanyang pagtuturo ng 3 degree program para 
maging High Priest. Sa loob ng Correllian 
Tradition ay natapos ko din ang Correllian 
Shaman kung saan ako ay naging Guide para sa 
Correllian Shaman Class in Spanish., isa din 
akong Sea Priest na kinuha ko ang aralin sa 
wikang espanyol, at isa rin akong Reiki Master. 
Bagaman di ko maituturing ang sarili ko na 
ganap na Bilingual dahil hindi sapat ang 
kaalaman ko sa pagsasalita ng espanyol. 
Mahiliog ako magbasa at lubos ang aking 
kauhawan sa karunungan. Kasalukuyan akong 
naninirahan sa South Carolina, United States 
pero ito ay magbabago sa susunod na taon. Ako 
ay maglalakbay pababa sa Colombia, South 
America kung saan ako ay mamamalagi kasama 
ang aking katipan at ang kanyang anak na 
lalaki. Hindi na ako makapaghintay upang 
simulan ang paglalakbay na ito. Sa oras na ako 
ay nasa Columbia, sisiguruhin ko na 
mapapalakas ko ang presensya ng Correllian, at 
itatatag ko ang sariling templo sa Columbia na 
sa ngayon ay matatagpuan lamang online. 
Walang dapat ikabahala, magpapatuloy ang 
Online Presence ng ating templo. Ang 
Pangalang Silas Mimir ay ang aking Magikal 
Name. Ang mga tao nakakakilala sa akin sa 
loob ng tradisyon ay mas kilala ako bilang DJ. 
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Ang pangalang Silas ay nangangahuiugang 
“mula sa kagubatan” samantalang Mimir ay 
tumutukoy sa Alamat ng Norse na Mimir’s 
Well. 

 
Ang aking pangalan 
ay Rev. Ser. Eboni 
Nash. Ang pangalan 
ko sa craft ay 
Nightwind. Isa akong 
Second Degree 
priestess ng Correllian 
Nativist Tradition at 
ako rin ang First 

Elder’s Paladin at First Elder Herald. Ang 
unang Templo na aking kinabibilangan online 
ay ang Archaic Temple of Arcere. Ang mga 
kawili wili kong ginagawa ay ang pagkokolekta 
ng baya (old pennies), pagbabasa at 
paghahalaman (Bagaman bago lang ako dito sa 
paghahalaman ay lubos akong natututo mula sa 
aking katipan na lumaki sa bukid). Umaasa ako 
na ang lahat ay nasisiyahan sa lathalaing ito, at 
Masaya ako na nakapagtrabaho ako kasama ang 
kagilagilalas na pangkat ng mga tao bumubuo 
ng Correllian Times. 
 

 
Taimtim na pagbati kay Rev. Eboni Nash 
mula sa mga tauhan ng The Correllian 
Times sa kanyang pagkumpleto at pagtaas sa 
ika-2 Degree noong Oktubre. 
 

 

Kamusta kayong Lahat! 
Ako si Ser Mylinda 
Whiteley na kilala din 
bilang NightEagle. Isa 
akong pagano sa buong 
buhay ko maliban noong 
mga panahon nasa edad 
ako na 20. Tinatapos ko 

ngayon ang aralin ko sa First Degree at naging 
bahagi ako ng Correllian Tradition halos 5 taon 
na ngayon. Ako ang Order Head ng Order of 
Hursini (tignan ang Correllian Group upang 
matuto patungkol sa Order of Hursini). 
Namumuno din ako sa Krystel Cavalliers, isang 
ministeryong pangkabataan ng Correllian 
Tradition at 
pangkat ng mga scout kasama si Lady Angela 
Munn kung saan ay nagkakaroon kami ng 
buwanang Zoom meeting at ritwal para sa mga 
kabataan. Kaanib din ako ng Compassion 
League Temple sa Jacksonville, Florida na 
pinamumunuan ni Lady Angela Munn. Isa 
akong Tarot Reader, Usui Reiki (Level 
2) and umaasa ako na magkaroon ng Usui Reiki 
Master Certification at sa larangan ng 
Herbalism. Bukod sa mga ito, ako ay isang ina 
sa tatlong magagandang babae at maligaya 
akong naikasal sa aking matalik na kaibigan na 
si Mike sa loob ng 14 na taon ngayon. Umaasa 
ako na makakatulong sa lathalaing ito na 
maging kapanapanabik basahin buwan buwan. 
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CORNER NI LORD DON  
 

Kamusta! 
Tulad ng 
nalalaman nyo na 
tayo ay nagsagawa 
ng ritwal ng 
pagtangis noong 
October 31 
kasabay ang 
eksaktong 

pagkakaroon ng Bughaw na Buwan. Hinilingan 
ko si Ser Elizabeth Correll at Ser Jason 
Highcorrell na magsagawa ng ritwal para sa 
atin at mamuno bilang kaparian nito at kanilang 
naisagawa ng kaayaaya. At bilang bahagi ng 
ritwal, nagpahayag ng orakulo mula sa ating 
mga ninuno ang ating First Priestess Lady 
Stephanie Neal, First Elder Lady Alyssa, ako at 
iba pang mga nagsidalo na hinipo ng mga 
ninuno na magpahayag. Ang layunin ng ritwal 
na ito ay upang mailabas ang posibleng 
hinanakit at takot na matagal ng tinatangan ng 
mga tao hangang ngayon. Syempre, walang 
sinoman ang makakapagkawala ng mga 
hinanakit at takot ng sanlibutan, pero tulad ng 
kaisipan sa ating Kampanya para sa 
Kapayapaan, hindi natin makakamit lahat sa 
iisang pagkakataon lamang bagkus ay higit pa. 
Ang mga dasal at gawain ng kapangyarihan ay 
di magdudulot ng ganap na kapayapaan mula sa 
wala ng agad-agad bagkus ito ay magdudulot 
ng sapat na lakas sa kapayapaan na makakabuti 
para sa lahat. Ang isang beses na pagriritwal ay 
di sapat upang pakawalan ang lahat ng sakit at 
takot kung saan man, bagkus ito ay 
makakapagtanggal ng marami pang sakit at 
takot na di lamang matatanggal ng isang tao 
lamang- kung kaya maganda ang aking 
pakiramdam na matagumpay nating naisagawa 
ito. Ramdam ko ang kaibahan sa kasiglahan ng 

mundo dahil dito, at tila nabawasan ang takot at 
sakit sa mga kaganapan sa mundo di tulad bago 
natin isagawa ang riwal. Ganito rin kaya ang 
nararamdaman ninyo? 

Noong sinusulat ko ang aralin para sa 
ating First Degree, siniguro ko na bigyang diin 
ang kahalagahan ng Psychic Hygiene tulad 
kung paano itinuro sa akin ito maraming taon 
ng nakalilipas. At imposible hindi mabigyang 
diin ang kahalagahan ng pagpapanatili sa 
kalinisan ng ating sariling enerhiya at ang 
maging grounded. Ganun pa man, gaano man 
tayo katagal o kagaling sa energy working, ang 
pangangailangan sa mabuting psychic hygiene 
ay di mawawala. Ang makasagap ng enerhiya 
mula sa iba ay palagiang bahagi ng ating buhay 
at ang mapanatiling malinaw ang ating enerhiya 
ay dapat palagian. Ngunit bilang tao, ito ay 
madaling sabihin kesa gawin. At napakahirap 
para sa atin na mapanatili ang ating enerhiya na 
malinaw kung tayo ay nakakaramdam ng takot 
o sakit- lalo na ngayong panahon na nagdudulot 
sa atin ng marami nito. 

Kaya ang ritwal ng pagtangis ay 
pinahintulutan tayo pakawalan ang ating 
lungkot at takot, upang ang bagong pattern ay 
mabuo. Ang katunayan ng pagkakaruon ng 
Bughaw na Buwan sa panahon ng pagtatapos 
ng taon ay lubos na mainam para sa layuning 
ito. Ang bughaw na buwan ay isang hindi 
pangkaraniwang kaganapan na nagpapakita sa 
atin na di tugma ang buwanang kalendaryo 
(Lunar Calendar) sa kalendaryo ng buong taon 
(Solar Calendar); ito ang ikalawang kabilugan 
ng buwan sa loob ng isang buwan sa 
kalendaryo, na nagpapaalala sa atin ng 
pambihirang kaganapang ito, at higit na 
pinapaalalahanan tayo ng mga masalimuot na 
sandali- na ang mga lumang parisan ay nabasag 
na at walang bagong parisan ang nagawa-sa 
gayon ay iniiwan ang lahat ng mga bagay na 
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possible. Ang oras sa pagtatapos ng isang taon 
at ang simula ng susunod ay masasabing 
nagtataglay ng parehong kalidad: dahil ang 
isang taon ay natapos at ang bagong taon ay 
hindi pa nasisimulan, ang mga umiiral na mga 
pattern ay nagambala at ang mga bago ay 
maaaring mas madaling nilikha. Ang 
pagkakaroon ng Blue moon at pagusad ng taon 
ay nagbigay ng isang napakalakas na sandal 
upang maipalabas ang lumang parisan at 
lumikha ng bago. 

Ito ay napakahalagang sandal, at ako ay 
lubos na natutuwa na ating sinamantala ang 
pagkakataong ito- at nais kong pasalamatan ang 
bawat isa nakibahagi sa mahalagang ritwan na 
ito. Ngunit mahalaga din pakakatandaan na 
may ilang sandal na umaayon sa pagbabago, 
ang bawat sandal ay isang masalimuot na 
sandal. Bawat pagkakatao na ating mababasag 
ang parisan ay nagkakahalaga ng isang 
masalimuot na sandal upang makabuo ng 
bagong parisan. Ang Bawat sandali ay 
pagkakataon upang likahaing muli ang ating 
sarili at ang ating mundo na mapabuti. 

Bilang isang Mahiwagang Nilalang, tayo 
ay tumatahak sa landas ng patuloy na paglago. 
Dapat natin italaga ang sarili sa pagpapalaya ng 
ating damdamin mula sa sakit at takot, at 
palagiang lumikha ng bago at mainam na 
parisan upang lubusang mapahintulutan natin 
ang buhay na lumago at sumagana. 
 
Hangang sa susunod at sumainyo ang 
pagpapala, 
 
M. Rev. Donald Lewis-Highcorrell 
First Priest and Chancellor, Correllian 
Tradition 
Vox Cerrianus, Apu Tanglaw Liwanag, 
Member 
Triad Union 

 

 

 
 
 

 

 

 

Sumali kay Rev. Don Lewis para sa 
Chancellor's Chat, Lunes ng gabi sa 9 PM 
Eastern! Hindi mo alam kung ano ang maaari 
naming tapusin ang pakikipag-usap tungkol sa - 
mahika at ritwal, teolohiya, kasaysayan, sining, 
mga isyu sa lipunan, atbp ngunit laging 
kawili-wili.  
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LADY STEPHANIE’S CORNER 
By Stephanie Leon Neal 

Ang Pagtuklas sa 
Sarili 
Unang Bahagi 
Ang Chrysalis 
 
Tulad ng ating 
nalalaman, maraming 

mga paraan upang isaayos ang ating anino at ito 
ay isang paraan lamang, sa katunayan, ang 
Gawa ng Anino (Shadow Work) ay isang 
makabuluhang paglalakbay upang matuklasan 
ang ating sarili. Mas partikular, na ang 
paglalakbay na ito ay sinisimulan sa pagkilala 
ng mga pilosopiya, pamantayan at katuruan 
nagawa ng iba na naitanim sa ilan sa atin; at 
kung minsan ay tinangap natin ang mga 
katuruan ng iba na hindi natin tinatanong. Sa 
madali’t sabi ay maraming pilosopiyang 
makatwiran at kanais nais samantalang ang iba 
namang mukhang mabuting pilosopiya ay di 
gumagana at maisagawa. Walang mali dito 
maliban sa magkaiba lamang. 

Ito ang isang dahil kung bakit 
pakiramdam nila ay hindi nila masukat o 
palagiang lumangoy ng paitaas dahil kanilang 
ginagamit ang sitema ng paniniwala na hindi 
bahagi ng kanilang piniling landas na 
maranasan ang espiritwalidad. 

Sa gayon ang kasalukuyan nating gawain 
ay ang suriin at kilalanin ang ating pilosopiya 
na nagdudulot ng walang kasiguraduhan at 
mailayo ang focus. Sa kabilang banda, kung 
ang pilosopiya ay ganap na tumataguyod sa 
isang sistema ng paniniwala na kaaya-aya sa 
ating pakiramdam at nagdudulot ng tagumpay 
sa ating buhay, kung magkagayon ito ang tunay 
na layunin at diskarte sa ating buhay 
pinagkasunduan natin at ng pinagmulan. Sa 
pamamagitan ng pagpapakawala sa lahat ng 
pilosopiyang hindi ganap na tumataguyod sa 

ating pangunahing kahalagahan ay makikita 
natin ang suporta at pagtataguyod ng buong 
Sansinukuban. 

Ang katotohanan ay, nilikha ng Diwata 
ang pinaka mainam ng kanyang malikha ang 
iyong Kaluluwa. Ikaw ay bukod tangi ay 
walang sino man na maaring tumupad ng iyong 
tungkulin dito sa ating buhay. 

Habang ikaw ay naglalakbay sa kalupaan 
at karagatan kasama ang Diwata, makikita mo 
ang mga paniniwala, pilosopiya at mga 
katuruan na hindi na tugma, na ibinabalik ka sa 
tunay mong pagkakakilanlan. 
Ang iyong anino ay pagkakataon para sa 
pagbabago. 

Ang mapagtagumpayan ang Anino ay 
pinakakawalan ang Tunay mong Sarili na 
nakabalot sa Chrysalis ng Paru-paro na lubos na 
napakaganda. 

 
Correllian.com  
StephanieLeonNeal.com 
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BALITA NI ELDER 
By Rt. Rev. Alyssa Maxon Kemp 

Bilang isang Correllian, 
tayo ay may natatanging 
pakikipagbuklod sa ating 
mga ninuno. An gating 
tradition ay binubuo ng 
kaanib na may katawang 
tao (incarnate) at wala na 
sa kanilang mga katawan 

(discarnate). Ang mga Discarnate o wala na sa 
kanilang mga katawan ay yaong ating mga 
ninuno, bagaman patay na ay di pa rin 
nahihiwalay sa atin. Pangkaraniwan na sa ating 
tradisyon ang madaling makipagugnayan sa 
ating mga ninuno katulad sa pakikipagugnayan 
natin sa ating kapwa Pinuno ng Templo o 
kaanib ng kaparian. MArami sa atin, at isa na 
ako roon, ay may altar na nakatalaga sa mga 
Ninuno ng Correllian at marami sa atin ay 
nagtatrabaho sa mga natatanging ninuno na 
may natatanging ugnayan sa atin. Sa 
pamamagitan ng aking trabaho sa mga Ninuno. 
Napagtanto ko na ang mga ninuno ay kadalasan 
nangungusap ng pangkalahatan, at may ilang 
mga ninuno na maaring sanguniin at parangal 
ayon sa kanilang mga piling gawain o 
pinamamahalaan. 

Ang unang karanasan ko sa mga ninuno 
sa kanilang pagiging Patron o Matron ay noong 
ako ay naging isang Ina. Sinangguni ko 
madalas ang mga ninuno noong ako ay 
nagbubuntis lalo na noong unang taon ko bilang 
isang bagong ina. Tinatawagan ko sila para 
gabayan ako, payuhan ako at makiisa upang 
maging isang ganap na ina kundi man 
araw-araw ay lingo-linggo. Una ay tinatawag 
ko sila Blvd. Caroline, tapos si Blvd. Mable at 
si Blvd. La Veda; lahat ay malalakas at 
matatalinong mga Ina. Sa pagusad ng oras ay 
napagtanto ko na mas higit akong napapalapit 
sa tatlo, at ang madalas na tumugon sa aking 
mga dasal ay si Blvd. La Veda. At nangyari nga 
na sya ang laging tumutugon sa aking mga 

tawag, at kung minsan ay may payo na 
manggagaling sa iba, at madalas ay kay Blvd. 
Mable. Habang lagi ko syang tinatawag at 
nakikilala, napagisip ko na si Blvd. La Veda ay 
Matron Ancestors ng lahat ng Ina. 

Ang pinakananasa ni Blvd. La Veda ay 
ang maging isang ina. Ang kanyang unang anak 
na babae na si Linda ay nakalulungkot na 
sumakabilang buhay sa edad na 4 na taong 
gulang dahil sa pagkalunod. Matapos 
maranasan ang bagay na di dapat maranasan, 
pinarangalan ni Blvd. La Veda ang kaluluwa ni 
Linda sa loob ng maraming taon at nagtayo ng 
natatanging Altar para sa kanya at nagaalay ng 
mga nakabalot na regalo tuwing Yule at 
ilalagay sa kanyang altar. Lubos na umaasa si 
Blvd. La Veda na magkakaroon sya ng isang 
pang anak, ngunit ang paglalakbay nya dito ay 
naging mahaba. Matapos ang maraming taon 
dumanas sya ng pagkalaglag at di matagumpay 
na pagbubuntis, hangang sa sya ay mabiyayaan 
muli ng isang anak, at ito ang naging 
kasalukuyang Unang Pari na si Lord Donald 
Lewis (Apu Tanglaw Liwanag). Lubos ang 
kasiyahan sa pagkakaroon ng buhay na anak, na 
tinawag nating Bahagharing Sanggol, binuhos 
ni Blvd. La Veda ang lahat ng kanyang 
pagmamahal at pagtatalaga bilang isang Ina. 
Lubos na tanyag si Blvd. La Veda sa kanyang 
kasabihan sa pagpapalaki ng mga bata, na ang 
lahat ng karanasan ay dapat maging 
pagkakataon upang matuto. Madalas na aking 
ituring si Blvd. La Veda bilang “Ina ng mga 
ina” at naniniwala ako na kanyang pinili na 
maging Matron ng mga Ninuno ng mga Ina at 
pagiging Ina. Nagiingat din ako ng natatanging 
Altar para sa mga Ina sa aking silid, itinalaga 
ko ito sa paglalakbay na ito, na kung saan ang 
Blvd. La Veda ang syang nakaupo. Madalas 
kong hinihingi ang kanyang payo at karanasan 
at madalas na umuupo ako kasama nya sa 
pagbubulay sa tuwing haharap sa mga hamon 
ng panahon. 
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Ilang buwan na rin ang nakakalipas, 
noong simula ng takot sa pandemya, humingi 
ako sa kanya ng pagpapala at pagiingat para sa 
aking anak. Ito ang unang pagkakataon na 
humingi ako ng ganito, at pakiramdam ko na 
kanya akong tinugunan at sa kagustuhan man 
nya na ipagkaloob ang kanyang pagiingat at 
pagmamahal tulad ng lahat ng mga ninuno ay 
kanyang sinabi na sa halip sa akin ay kay Linda 
na kanyang anak ako humingi. Yumao ang 
pinakamamahal na Linda sa murang edad at di 
pa sya narinig na mangusap bilang isa sa mga 
ninuno sa mga pagkakataong ito. Sinunod ko 
ang mga palatuntunang ibinigay ni Blvd. La 
Veda, Sinamo ko ang pagiingat at pagbabantay 
ni Blvd. Linda sa aking anak bilang 
Tagapangalaga ng mga bata. Nkaramdam ako 
ng dagliang kagalakan na tila bula na 
umusbong sa aking pakiramdam na lumulundag 
at nagpapalakpakan sa aking damdamin mula sa 
ninunong ito na kalianman ay di ko pa 
nakausap o narining. Sya man ay nagagalak na 
magkaroon ng layunin na tanging kanya 
lamang, at sa wakas upang maging gabay at 
ninuno para sa mga nabubuhay. Pakiramdam 
nya sya ay mas matanda na kesa sa 4 a taong 
gulang mula nung sya ay pumanaw, at nakita 
ko sa kanyang isipan na sya ay isang 20 taong 
gulang na babae na Masaya sa kanyang 
kamusmusan bilang isang bata. At kanyang 
sinabi sa akin: “ Lumalago ang ating tradisyon. 
Parami ng parami ang mga batang isinisilang at 
pinalalaki sa pamilyang ito higit sa dati. At ito 
ang napili kong landas na tahakin ay upang 
bantayan at patnubayan ang mga kabataan, ano 
man ang daan na pinili nilang lakaran, sila ay 
mananatiling bahagi ng Correllian.” Matapos 
nyang sabihin ito, ay napagtanto ko ang aking 
sarili na umiiyak para sa buhay na di nagkaroon 
ng pagkakataon na mabuhay, at sa bandang 
huli ay natagpuan ang layunin na para sa kanya. 
Naramdaman ko na iniluha ko ang luha na mula 
kay Blvd. La veda; ang banal na luha ng mga 
ina. 

Inilalahad ko dito ang aking karanasan 
upang sa ganun ay maramin Correllian pa ang 
magpaparangal sa kanilang mga ninuno at 
tawagin sila sa oras ng pangangailangan. Upang 
sa ganitong paraan, ang iba pang mga Ninuno 
ay magsimulang lumapit sa atin at angkinin ang 
mga kapamahalaan na nauugnay sa kanilang 
tungkulin. Ibinabahagi ko ito upang lahat tayo 
ay mapalalim ang ating ugnayan sa mga 
ninuno, na laging gumagabay sa atin.  
Basbasan Nawa! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Picture of Lady Alyssa’s Altar to Motherhood 
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Panalangin para sa Pinakamamahal na 
Inang La veda: 
Pinakamamahal na La Veda 
Ina ng mga Ina 
Sinasamo ko ang iyong karunungan at 
dalangin ko ang iyong pamamatnubay 
Ikaw na ang nagdurugong puso ng mga Ina 
na kilala sa parehong pagmamahal at 
pagkawala 
Kunin mo ako sa iyong mapagmahal na bisig 
Yakapin mo ako at panubayan sa mainit na 
kadiliman 
Ang kaibuturan ng Puso kung saan ang lahat 
ng ina ay nananahan. 
Ang sinapupunan kung saan ang lahat ng ina 
ay nagsisilang 
At kung saan ang lahat ng ina ay isinilang 
Pinakamamahal na Ina, Pinararangalan kita. 
Sinulat ni Rt. Rev Alyssa Maxon-Kemp  

 
Panalangin para sa pinakamamahal na 
Linda: 
Linda na pinakamamahal 
Tagapangalaga ng mga Kabataan 
Ingatan mo ang aking mga anak 
Samahan mo sila at iyong bantayan 
Ngayon at magpakailanman 
Banal na tagapagingat ng mga musmos 
Yakapin mo sa iyong pagiingat at 
pagmamahal ang mga kabataan 
Wala nawa magdusa tulad ng iyong 
pagdurusa 
Wala nawang mga magulang ang magdusa 
tulad sa mga pagdurusang iyong sinapit 
Maging balwarte ka nawa ng liwanag 
At sanggalang sa lahat ng aming minamahal 
Mayari Na! 
Sinulat ni Rt. Rev Alyssa Maxon-Kemp  
 
  

BALITA NG DIREKTOR     
By Rt. Rev. Ser. Jason 
Highcorrell 

Ngayong buwan ay 
nais kong pagusapan 
ang tungkol sa 
pamayanan at ating 
mga kaparian. Kung 
paano lalabas at 
makakatulong ang 
ating mga kaparian 
sa kanilang local na 

pamayanan. Kung meron man, pinatunayan ng 
taong 2020 na bilang pari ay may lakas at 
kakayanan tayo na makatulong di lamang sa 
ating kapwa Pagano bagkus ay sa 
pangkalahatan. Katatapos ko lang sagutin ang 
isang post sa Facebook na may katanungan 
kung paano mo bibigyan ng payong spiritual 
ang mga tao bukod sa mga Pagano. Masaya 
kong sinusubaybayan ang mga tugon ng kapwa 
nating Kaparian sa Correllian Tradition. Lubos 
akong nagpapasalamat at nagmamalaki na ang 
ating mga kaparian ay tumitindig at ipinaaabot 
ang kanilang tulong kaninoman, ano man ang 
kanilang relihiyong kinabibilangan. Lahat tayo 
ay nasa landas kung saan ay tinatawag na 
Buhay. Magkakaiba man ang landas na ating 
tinatahak, ngunit sa sukdulan nito ay 
naniniwala ako na ito ay hahantong sa parehong 
lugar. Alam ko na ilan sa inyo ay iniisip na 
hindi nila ginagawa ang mga bagay na ito, pero 
naniniwala ako na nagagawa nyo ito. Sa tuwing 
tatawag kayo sa inyong kaibigan, pamilya o 
kapit bahay. Ang pagbati sa mga di nyo 
lubusang kilala. Tayo bilang tao ay may 
kakayanan na magpaganap tulad ng alon, 
masama man ito o mabuti. At bilang Correllian, 
kailangan natin ang magpaningas ng Pagasa, 
ngayon at kalianman. 
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KARUNUNGAN NG LOLA 
By Rt. Rev. Angela Munn, AP 

Sa loob ng halos 2 
dekada ay ginagamit 
ko ang Llewellyn 
Withces calendar 
upang masundan ko 
ang mga yugto ng 
buwan, para sa mga 
munting pagbabaybay 

(Spells) at ritwal, pang araw araw na 
impluwensiyang magical at araw araw na gabay 
sa pag gamitng kulay. Ayon sa kalendaryong 
ito ang bawat araw ay pinamumunuan ng isang 
planeta na may payak na magical influence at 
kulay na nauugnay sa bawat araw na naaayon 
sa impluwensiya ng mga planeta. 

Gamit ang color spectrum at nang 
layunin ng bawat color upang isamo ang 
kanyang kapangyarihan ay 
tinatawag na Kulam sa Kulay (Color Magick). 
Bagaman ang bawat kulay ay may 
pangkalahatang nilalaman na halos 
pinagkakasunduan ng bawat Pagano, dapat 
natin isaisip na ang lubos na mahalaga 
sa pangkukulam ay ang iyong sarili. Lahat tayo 
ay nakakapagugnay sa kulay sa iba’t ibang 
pamamaraan at marahil ay gumagamit tayo ng 
Kulam sa Kulay halos araw-araw ng di natin 
namamalayan. 

Nagsimula ako magbahagi ng kaalaman 
patungkol sa Kulay bawat Araw sa Compassion 
League Temple Facecbook Page mga ilang taon 
na rin ang lumipas ng mapagtanto ko na ang 
ibang mga kaanib natin ay gumagamit araw 
araw ng pangkukulam sa kulay. Natagpuan 
naming na naiuugnay nito kami kahit na 
ginagawa natin ang pang araw-araw na buhay. 
Minsan nagpo post tayo ng larawan ng kung 
ano ano an gating sinusuot o anong bato ang 
dinadala natin na kumakatawan sa kulay sa 
araw na iyon. At isang araw ay aksidente ko 
naibahagi ang Kulay sa araw na ito sa 
Correllian Membership Hub. At dahil dun 

nakatangap ako ng mga mensahe na nagustuhan 
nila ito at hiniling na ipagpatuloy ko ang 
pagbabahagi nito sa Hub. At dahil dyan, Ang 
Kulay sa Araw na ito ay naging kaabang-abang. 

Upang masubukan ang pangkukulam sa 
kulay, maari kang maglagay ng mga 
kasangkapan na may kulay na ayon sa gusto 
mong maganap sa paligid ng iyong bahay o 
lugar ng pinagtatrabahuan upang makalikha ng 
kakaibang enerhiya na iyong kinakailangan. 
Subukan mo ito ng hindi ka gumagastos ng 
marami. Maari mong gamitin ang mga 
bulaklak, kandila o di kaya ay mga crystals. 

Umaasa ako na ang payak na paliwanag 
na ito patungkol sa pangkukulam gamit ang 
kulay ay magbigay sa inyo ng ningas upang 
gamitin ang Kulam sa Kulay araw-araw. At pag 
nakita nyo ang post safacebook patungkol sa 
“Color of the Day” (Kulay sa Araw na ito), 
tiyakin na ibahagi nyo rin sa amin kung paano 
nyo ginagamit ang mga Kulay sa inyong buhay. 
 

ANG MENS GREEN TENT 
By Rev. Ser Chad Blackman 
Pag-iisip: Ang kasanayan 
ng pagkakaroon ng 
kamalayan 
Kadalasan sa ating 
pangkaraniwang buhay 
bilang tao, tayo ay 

pinatatatag ng mga kaganapan at pangaraw 
araw na gawain sa buhay. Gaano kadalas natin 
nakikita ang mga pamamaraan na 
makipagugnayan sa ating pamayanan. 
Sumusunod ba tayo sa pamantayan ng lipunan 
o nagsasagawa ba tayo ng mga uri ng 
pagpapatas upang masuri natin kung tama ang 
pakikitungo natin sa iba?  

Ang pagiisip ay isang kasanayan ng 
pagkakaroon ng kamalayan sa mga bagay sa 
ating kapaligiran at sa mga bagay na nasa 
kalooban natin. Ang matagumpay na 
pagsasanay ay sumasaklaw sa mga mahusay na 
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kasanayan at katangian nagpapakita ng 
kabutihan sa lahat ng ating mga ginagawa at 
sinasabi. Ang pagiging maalam, 
pagmamalasakit, pakikiramay (empathy) at 
karangalan ay ilan sa mga katangian na dapat 
nating taglayin at ipamalas araw araw.  

Kadalasan ay nakakaranas tayo ng 
kayabangan, panlilinlang, pagiging pabaya, 
pagmumukhang kawawa at iba pa. Kapag ang 
mga pagkakataong ito ay dumating, maari 
nating piliin na harapin ang mga ito sa 
pamamagitan ng karaniwang paguugali o di 
kaya ay maglaan tayo ng mabuting halimbawa 
kung saan ay ating masasanay ang mabuting 
pagiisip. 

Bilang pinuno ito ay hindi pamagat o 
kalagayan sa buhay, at hindi rin ito ang 
paguutos sa iba bagkus ay ang pagiging 
tagapanguna sa iyong mga gawa at 
salita.Maging totoo ka sa iyong mga salita at 
gawa. Alalahanin mo ang iba at isaalang-alang 
ang kanilang sitwasyon. 

Ang lumang kaisipan na “Ganito na ako” 
o “Taong alat ako” ay di nagpapakita ng 
katangian na dapat sanayin ng mga tao sa 
paglago. Ang paglago ay walang katapusang 
proseso na nagpapatuloy sa buong buhay natin 
maging sa kabilang buhay. 

Ito ay pagsasaayos ng ating kaisipan at 
paguugaling spiritual na sumasamo sa 
kapangyarihan ng ating likas na sarili, mataas 
na kamalayan o kung ano man ang pagkakilala 
mo sa iyong spiritual na liwanag. Sumanguni ka 
sa iyong ispiritung gabay o mga ninuno. Ano 
mang patnubay ang iyong hanap, pagkingan mo 
ang tinig na nagdadahilan at pagsumikapan 
mong mapabuti di lamang ang iyong sarili 
kundi pati ang mundo sa paligid mo. 

 
  

ANG PAMBANSANG RED TENT  
By Rev. Pamela Griffith, 
HP 

Kamusta mga 
Kababaihan! 
Panahon na para sa 
mga kabutihan sa 

loob ng Pulang Tolda. Papalapit na naman ang 
panahon ng mga pagdiriwang, ito man ay Yule 
o kapaskuhan, ang pagiging aligaga ay totoo!!!! 
May covid man o wala, ang oras mo ay inuunat 
ng wala sa hugis.Pamilya, Palamuti, Pagkain, 
Regalo, Tradisyon... itigil ang kabaliwan!!! 
Ang taong ito ay nagsimula ng bagong 
tradisyon. Huwag mong tangkain patayin ang 
sarili mo. Ituon mo ang iyong isipan sa kung 
ano ang mahalaga at natatangi sa iyong 
pamilya. Kung ito ay patungkol sa 
pagpapalamuti ng iyong bahay, panuorin mo 
ang palabas ni Chevy Chase na National 
Lampoon’s Christmas, walang makakatalo dun. 
Gawin mo ang pagpapalamuti at oo maari 
mong gamitin ang mga gulay na delata, bumili 
ka ng tinapay, or kaya ipadeliver mo ang 
inyong dinner. Tamasahin mo ang Oras. Nais 
mo bang magluto, mabuti yan at ituon mo sa 
pagawa ng cookies para sa mga bata, mag bake 
ka ng tinapay, lutuin mo ang pabo na may 
palaman sa loob. Padaliin mo lang ang 
pagpapalamuti. Hanapin mo kung ano ang 
mahalaga para sa iyo at sa iyong pamilya, at 
hindi kung ano ang mahalaga para sa kapit 
bahay mo o kina Huwaneses. Ngayon at higit sa 
kailanman ay dapat mong makita ang sentro at 
tuon kung ano ang mahalaga para sa iyong 
pamilya. Maglaan ka ng Oras para sa iyo. 
Basahin mo yan ng kalahating oras araw araw. 
Gumugol ka ng kalahating oras para sa FB. 
Kalahating oras sa paliligo. Ikaw ang sentro ng 
iyong pamilya at di ka makakahugot ng tubig sa 
balong walang laman. Paglingkuran mo ang 
iyong pamilya sa pamamagitan ng 
pinakamahusay mong sarili, at magagawa mo 
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lamang iyon kung ikaw ay nakapagpahinga 
mabuti, minamahal ng lubos, at pinakikilala 
kung sino ka talaga, na ikaw nga. At magagawa 
mo ang bagong tradisyong ito ng matagalan. 
 

ANG RAINBOW TENT 
by Silas Mimir 
Ang Tolda ng Bahaghari ay kasalukuyang 
binubuo at itataguyod ng Mystical Rainbow 
Temple. Dito ay magkikita tayo ng buwanan at 
paguusapan ang mga paksa patungkol sa mga 
LGBTIQ+. Abangan ang mga karagdagang 
kaalaman sa mga susunod na buwan. 

 
 
 

KRYSTEL CAVALIERS 
By: Ser. Mylinda Whiteley 

Sa aking palagay ang 
pinakadakilang bagay sa 
pagiging bata ay ang 
pagkakaroon ng pagtataka at 
pagkamangha sa atin mundo. 
Mababaw ang kanilang 

kaligayan at nakikita nila ito maging sa mga 
payak na bagay. Masaya na sila makakita ng 
bulaklak, kakaibang hugis ng ulap or di kaya 
pag sumibol ang bahaghari sa mga kalangitan. 
May pambihirang imahinasyon ang mga 
kabataan at mga paguugnay na hindi na alam ng 
mga matatanda. Madalas tayo ay nakakulong na 
sa makasanlibutang pamumuhay, o di kaya 
abala sa ating mga schedules, at mga 
pananagutan. Ang Yule ay panahon para 
magsama sama at magsimula ng bago. Ito ang 
oras para magbahagi ng mga kwento sa ating 

mga anak at kabataan patungkol sa ating 
tradisyon ng pagdiriwang ng Yule. Lahat ng 
tatlo kong anak na babae ay laging nasisiyahan 
sa aking mga kwento. Pinanatili nito ang 
kanilang imahinasyon na lumago. Kahit ano 
man ang pinili mong ikwento, ang 
pagkukwento ay isang mabuting paraan upang 
isagawa ang tradisyon. Kahit na ikwento mo 
ang traditional na “Tws the night before 
Christmas” o ibahagi mo ang kwneto patungkol 
sa digmaan ng Oak King at ng Holly King, 
patuloy na magiging buhay ang mga 
kwnetong ito habang isinasaysay mo ito sa 
kanila. 

Ito rin ang pinakadakilang oras sa buong 
taon na igugugol mo para sa buong pamilya. 
Ang bata ay nasa bakasyon ng taglamig at 
pihado ay maraming oras ang gugugulin nila s 
loob ng tahanan (maliban na lang kung sila ay 
naka homeschooling). Isa pang magandang 
paraan upang gumugol ng oras sa buong 
pamilya ay ang pagsasagawa ng mga craft. 
Masaya ang crafting dahil natutuklasan natin 
ang pagiging 
malikhain ng isang tao. Kung ikaw ay magka 
crafting para sa Yule, makakagawa ka ng mga 
palamuti at maari ka rin gumawa ng mga regalo 
na ipapamigay mo sa mga tao sa halip na 
bumili ka pa sa mga tindahan, kung nanaisin 
mo. Nais kong magbahagi ng isang Masaya at 
madaling craft na maaring magawa ng mga 
kabataan (laging tandaan na gagabayan ng 
matanda ang mga bata pag gumagawa ng craft 
dahil ang ilang mga kagamitan dito ay matanda 
lamang ang marunong magingat). Ang craft na 
ito ating lilikhain ay ang Elemental Pentagram 
na maari mong gawing palamuti sa inyong Yule 
Tree. 
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Elemental Pentagram Yule Tali 
Panustos: 
-          maraming mga kagamitan hanap buhay 
(popsicle patpat) **pwede ka ring ay 
gumagamit ng likas na mga sticks o at kanela , 
ngunit ang mga buhay at sa mga karaniwang 
para gawing mas gluing 
-         pugong -   kampanilya 
-          usok - na bundok at sa mga 
bato 
-         mga bagong kabibe - dagat na bubog 
-          mainit na pandikit - matigas na papel 
-          kola (elmer ay dakila) 
Pamamaraan: 
1)      Kumuha ng dalawang popsicle stic at 
bumuo ng palaso, o di kaya ng tatsulok na 
walang puwetan. I glue mo ang popsicle stick 
gamit ang Elmer’s glue sa tuktuk ng tatsulok. 
Magandang gamitin ang Elmer’s glue dahil 
maari mong ma I adjust ang dinidikit mo ng 
hindi agad natutuyo di tulad ng hot glue. 
 
2)      Susunod ay kumuha ka pa ng tatlong 
popsicle stick. Idikit mo ng pahalang mula 
kaliwa pa kanan. Mula doon ay idikit mo ang 
isa pang popsicle stick mula sa kanan naman pa 
kaliwa. At panghuli ay mula sa kaliwa 
patungong kanang paa ng tatsulok. Dito 
makakabuo ka ng pentagram. 
 
3)      matigas na papelnga, kunin mo ang iyong 
tungkod at ang ikaapat na popsicle diagonally 

anggulo ito sa kanan at sa kaliwa. ilagay ang 
dulo ng tungkod na kawakasan sa ibabaw ng 
pandikit sa dakong kaliwa sa gitna ng mga 
patpat. gagawin ko ito ng mga paa ng mga 
patpat hiwas pandikit sa ilalim ng kanan ng 
tatsulok. kumuha ka ng isang tungkod at 
gumawa ng gayon ding mga hakbang, ngunit 
dahil sa kabilang panig. daanan ng lahat na ito 
ang kahoy ay overlapping at gagawin ang na 
tiwasay buti. ngayon, kayo ay may isang 
pentagram! 
 
4)      Tandaan na lalagyan mo ng diin ang bawat 
kanto ng pentagram para dumikit ito ng mabuti. 
Isantabi sa loob ng 20 minuto para matuyo. 
Habang naghihintay, maari mo ng gawin ang 
spiral. 
 
5)      Ngayon kunin mo na ang iyong matigas na 
papel at I trace mo ang bottle cap o di kaya mga 
bagay na katulad nito at kasing laki. Pag may 
bilogka na, lagyan mo ng hot glue ang gitna ng 
bilog. Ilagay mo sa isang dulo ng twine at 
ipagpatuloy mo hangang sa mabuo ang spiral, 
tapos idikit mo ng isa isa habang ginagawa mo. 
Kapag tapos na ang spiral mo, saka mo gupitin 
at isantabi kasama ang iba pang elemento. 
 
6)      Maari ka pang gumupit ng isa pang twine 
para maging loop na sabitan ng palamuti, I dikit 
mo ng glue ang ibabang bahagi ng loop sa 
tuktok ng pentagram. Kunin mo ang ginupit 
mong spiral at idikit mo sa dulo ng loop para 
matabunan ito. 
  
7)      Ngayon ay idikit mo na ang natitirang 
elemento sa dulo ng iyong pentagram. Dikitan 
mo ng bell na sumasagisag sa hangin (bandang 
itaas na kanang bahagi ng pentagram), palito ng 
posporo ( sa kanang baba ng pentagram para sa 
apoy), mga kabibi o sea glass (sa babang 
kaliwa para sa tubig), at bato naman sa bandang 
itaas na kaliwa para sa element ng lupa. Ito 
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ang tradisyunal na pagkakaayos ng mga 
element, pero maari mong ilagay saan man ang 
mga elemento ayon sa kagustuhan mo. Kung 
pakiwari mo ang isang bahagi ay mabigat, 
maari kang mag glue ng maliliit na bato sa 
likurang bahagi ng kabilang dulo ng pentagram. 
Ang mga kasangkapang nabangit ay ilan 
lamang sa mga bagay na maaring kumtawan sa 
mga element. Maari kang gumamit ng iba pang 
bagay na hindi naman ganun kalakihan at 
mahalaga ay maging malikhain ka at sumaya!!! 

https://www.vegankitchenmagick.com/five-ele
ments-pentagram-craft-for-yule/ 

ISIPAN AT ESPIRITU 
By Rev. Ser Chad Blackman 

Embracing Na Makahuhula 
Kumusta ang pamilya at 
mga kaibigan , ang panahon 
ay yule na mabilis para sa 
taong ito . habang ang taong 
ito ay naging parang isa sa 
turmoil at , isang bagay na 
nananatili bilang isang 
patuloy para sa lahat kami . 
ang banal ay naging doon sa 

lahat na yumakap sa amin at gabay namin . yan  
ang dahilan kung bakit ito ay kaya gawin ang 
pinakamahalagang leksiyon ng aming mga 
aktibidad sa bawat at ang bawat araw . ang mga 
leksiyon sa ibabaw ng bawat isa na maaaring 
maging bahagi ng ating mga araw. 

15 minuto sa pagkuha ng isang araw 
upang at dinudugtong gugunita ng aming selves 
ay mas mataas ang mga benepisyo sa bawat isa 
sa atin sa ating mga can t isipin pa . ako ang 
may personal na taon na ang nakalipas , ang 
aking mga lakad ay kung saan ang mahalaga sa 
akin sa araw na yaon ay magkakabit . ang 
agham ay napatunayan na sa mga hindi lamang 
isang pagwawari ng mga pagiisip at lahat ng 
katawan . nakita nila ang bahagi ng naiwan sa 
utak at healthier makapal na gaya namin . ang 

mga ito ang mga bahagi ng tuwid , damdamin , 
alaala at ibang mga pagtitipon . ang katawan ay 
naapektuhan din bilang utak ng sa mga 
tungkulin ng katawan . hindi pagod ang 
mabubuting bagay para sa aming mga katawan . 
at let s tugunan ang katotohanan na may mataas 
na nagdudugtong sa sarili at ang banal ay 
pinapayagan tayong na kumuha ng mga 
pagiisip at kaalaman upang kami ay maaaring 
didn t bago pa.  

Gusto kong himukin at ang bawat isa sa 
inyo kung ikaw ay labas na looban na o 
seasoned ka upang galugarin ang magandang 
connection . tayo na nagdudugtong sa banal na 
ngunit din sa bawat isa . ang umpisa ng ilang 
minuto kada araw at itayo mula roon ang 
paggamit ng mga aktibidad ng panginoon si 
don prescribes . sa tingin ko oras you ll 
paunlarin ang inyong mga lakad at ang inyong 
ng enerhiya , at paunlarin ang mga kondisyon 
sa . alam ko ang sa akin ay may kaunting para 
attest sa katotohanan . masaya yule at purihin sa 
bawat sa inyo sa panahon ng kagilagilalas na 
ito. 
 

PANG-AALAGA NG PAARALAN 
By Rev. Ser Lori Blackman, 
Press Secretary, AD of WSI 

Pagbati Kapamilya 
sa Witch School, 
Nais namin kayong 
pasalamatan sa 
inyong pagtitiyaga at 
pagunawa dahil sa 
pagkakaroong ng 
shot down sa ating 
website nitong 

nakaraang buwan. Upang ipakita naming ang 
aming pasasalamat ngayong Thanksgiving, 
naglabas ngayon ng bagong aralin ang Witch 
School at ito ay ang bagong Astrology Course 
na may code AST102 Astrology na itinuro ni 
Rev. Don Lewis. Umaasa kami na masisiyahan 
kayo sa bagong araling ito. Manatiling 

©Copyright - Correllian Times  Page 15 

https://www.vegankitchenmagick.com/five-elements-pentagram-craft-for-yule/
https://www.vegankitchenmagick.com/five-elements-pentagram-craft-for-yule/


The Correllian Times-Dec. 20 Aq 

nakatutok sa ating mga social media platform 
para sa mga announcement at bagong aralin na 
darating. Habang umiikot ang gulong ng 
panahon, ang kaisipan nawa ng pagbabalik ng 
araw ay punuin ang inyong puso ng pagibig, 
liwanag, kapayapaan at kaaliwan na inihahanda 
tayo para sa bago at mainam na taong darating. 
Maligayang Yule sa bawat isa! 
Basbasan Nawa! 
 
WSI Team 
www.witchschool.com 
 

TRADISYON BALITA 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tsaa Thyme ng Ina at Crone  

 
Pamela Maxwell Griffith AKA “Crone”  

 
  Mylinda Whiteley AKA “Mother” 
 
na pinangangasiwaan ng Pamela Maxwell 
Griffith and Mylinda Whiteley 
Wow! Maniniwala ka ba? May bagong 
pagtatanghal na ipapalabas ngayong Enero 
2021!!! Halika at 
ating panuorin at makita ang ika 20 siglo ay 
sasalubungin ang ika 21 siglo. Ito ay magiging 
puno ng pagibig, kasiyahan at kaalaman para sa 
iyo. Sa pamamagitan ng dalawang magkaibang 
pananaw sa lahat ng bagay ng pangkukulam at 
pamilya, tiyak sila ay magdudulot ng ngiti at 
pagsangayon sa mga manunuod. Pero nais 
nilang makarinig mula sa iyo. Sabihin mo sa 
kanila ang inyong iniisip at mga idiya kung ano 
ang mga paksa na nais mong mapanuod sa 
kanilang pagtatanghal. 
 

Kausapin mo sila sa pamamagitan ng 
kanilang email sa teathymemc@gmail.com para 
sa iyong mga suggestion na ipapalabas. Isa ka 
bang dalubhasa? Masigasig ka ba sa iyong 
larangan dinadalubhasaan at nais mong ibahagi 
ang iyong karunungan at karanasan? Kung nais 
mo ito wag mag atubiling mag email para 
maging bisita ka namin sa aming palatuntunan. 

 
 
. 
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PINE KARAYOM TSAA 

 
Sangkap: 
• 3 tablespoons tadtad mga sariwang mga 
karayom 
• 2 teaspoons cardamom pods 
• 1 1/2 teaspoons kudkod luya 
• 2 kanela patpat 
• 2 bida anise pods or 1/2 teaspoon binhi fennel 
• 1 teaspoon buong allspice 
• 6 cups tasa ng tubig 
• gatas at pulot na lumalasa 
 
Mga Steps: 
1: Ihanda ang Herbs 

● Anihin at tadtarin ang sariwang pine 
needles (mas mainam kung sariwang 
talbos ang gagamitin) 

● Durugin ang cardamom gamit ang 
almeres. 

● Gadgarin ang luya 
  

2: pagluluto ng tsaa 
● Maglagay ng 6 na tasa ng tubig sa 

kaldero at ilagay ang lahat ng halaman sa 
tubig. 

● Pakuluan ang tubig at pahinaan ang init 
at hayaan sa loob ng 20 minuto. 

● Salain sa tasa. 
● Dagdagan ng pulot at gatas para lumasa. 

 
  

MGA INISYATIBO 
Kami ay nagagalak na ipaalam sa lahat ang mga 
sumusunod na tinangap natin bilang bagong 
sapi. 
Binabati naming kayong lahat sa inyong 
pagpapagal!!! Kung ikaw o may kilala ka na 
magiging pari na, ipadala sa amin ang kanilang 
pangalan at degree na kanilang kabibilangan at 
kami ay malugod na ipapabatid sa lahat. 
Mangyaring lumiham lamang sa 
correlliantimes@gmail.com.  

Correllian Unang Hanay Kagawaran 

● Rev. Faith Doyle 
● Rev. Moonraven Iuvantas 

Correllian Departamento ng Ikalawang 
Antas 

Correllian Ikatlong Antas Kagawaran 

● Lord Bowen Barrs 

CORRELLIAN TRIVIA 
Katanungan para sa buwan na     
ito: 
Kanino itinalaga ang   
lathalain ng Correllian   
Times noong nakaraang   
buwan? 

 
Alamin ang kasagutan sa susunod na      
paglilimbag ng lathalaing ito! 
 
Katanungan noong isang buwan: 
Sino ang nagtatag ng Correllian Nativist      
Tradition? 
 
Sagot: Ang tagapagtatag ng Tradisyon ay si       
Blvd. Orpheus Caroline High Correll. Sya ang       
nagtatag ng Tradisyon na bukod sa kanyang       
angkan noong September 4 taong 1479 ng Pices        
o 1879 AD. 
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KAARAWAN 

 

Nobyembre 25 - Disyembre 23- celtic na       
puno ng mga matanda -y may pagkakatiwala       
at palabas 
 
Michael Ferrell Disyembre 3 
Esteban Castro Calderón Disyembre 7 
Elizabeth Boschert           Disyembre 8 
Nicki Ojeda           Disyembre 22 
Shira Lanari                     Disyembre 23 
 
Disyembre 24 - Enero 20- ang celtic kahoy        
ng birch - at ambitious resilient 
 
Alfred Willowhawk          Disyembre 25 
 
Lumiham sa amin upang makita ang inyong       
kaarawan na nakatala sa pitak na ito. Ang        
Correllian Tradition ay isang pamilyang     
tradisyon at dito ang mainam na paraan       
upang ipagbunyi ang iyong pagsilang. 
 
 
 
 
 

 

TAROT AT ASTROLOHIYA 
By Silas Mimir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sa pitak na ito ay ating itatampok ang mga 
Tarot spread para sa kasalukuyang buwan at 
bibigyang diinang ilang mahahalagang 
kaganapan sa mga planeta. Una, sisimulan natin 
sa Tarot Spread. Ang taong ito ay naging taon 
ng pagbabago at pag-aalsa. Halos lahat n g 
ating oras ay ginugol natin sa loob ng ating 
tahanan dahil sa lockdown na wala tayo 
masyadong nagawa. Pakiramdam natin sa mga 
pagkakataong ito tayo ay naipit at nakulong. At 
sa kadahilanang ito, ang tarot spread natin ay 
tatawagin nating “Stuck in a rut” na ating nakita 
sa Pinterest. Lubos kong kinagigiliwan ang 
spread na ito dahil makakatulong ito upang 
makilala natin ang mga pamamaraan na 
matagumpayan natin ang mga hadlang o mga 
bagay na nagpapanatili sa atin sa 
pagkakakulong. Ito ay maikling paglalatag ng 
limang baraha. Ang unang barahaay sasagot sa 
katanungang:”Bakit ako nasa pagkakaipit?” 
Ang barahang ito ay maaring magbigay sa iyo 
ng mga posibleng dahilan kung bakit 
nagaganap sa iyo ang iyong katanungan. 
Gamitin mo ang iyong intwisyon sa 
pagkakataong ito, ngunit tignan mo rin ang 
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bawat maliit na sangkap sa larawan para sa 
karagdagang paguunawa sa sagot. Ang 
ikalawang baraha ay sumasagot sa tanong na 
“Ano ang unang paraan na gagawain ko para 
makalabas?” Ito ay maari madaling paraan o di 
kaya ay malalim na sagot na dapat suriin ang 
iyong kalooban. Ang ikatlo at ika apat na 
baraha ay pumapatungkol sa mga bagay na 
dapat pinakakawalan mo na o mga bagay na 
isinusuko. Muli tignan mo maging mga maliliit 
na detalye para magkaroon ka ng mga 
pagkakakilanlan sa kasagutan. At ang huling 
baraha naman ay sumasagot sa katanungang: 
Ano ang dapat pagtuunan mo ng pansin para 
makausad? Ito ay makakatulong sa iyo upang 
makapag bigay tuon sa mahahalaga at 
maiwasan mong muli na mahulog sa parehong 
bitag. Ang pagkilala na ikaw ay nahulog sa 
bitag ay isang malaking hakbang. At syempre 
pa,ito ay bahagi sa patuloy mong pagawa sa 
iyong mga anino.  

Ngayon ay pagusapan naman natin ang 
mga astrolohikal na kaganapan para sa buwan 
ng disyembre. Sa unang araw ng disyembre, 
papasok ang mercury sa Sagittarius. Dapat 
mong mabatid na ito ay maaring magdulot sa 
iyo ng pagbabago sa iniisip.Ang ating pagiisip 
ay mas magiging puno ng pagasa, tayo ay 
magiging mas nakakapanghimok at 
kapanipaniwala. Isa sa mga pinakamahalagang 
mangyayari sa buwan ng disyembre ay 
magsisimula sa Total Solar Eclipse na 
magaganap sa ika 14 ng Disyembre. Ito ang 
ikalawang Solar Eclipse ng taon na isa ring 
South Node Eclipse. Ano ang ibig sabihin nito? 
Ito ay naiuugnay sabagong panimula, at ito rin 
ay magandang oras upang buksan ang iyong 
isipan para sa bagong katotohanan. Ito rin ay 
magandang pagkakataon na tangapin ang 
katotohanan at kung ikaw ay may pagkakamali. 
Matapos ang ikatlong araw papasok ang Saturn 
sa Aquarius sa ikalawang pagkakataon ngayong 
taon, subalit ito ay mananatili hangang Marso 
ng 2023 sa pagkakataong ito. Sa susunod na 

araw, ika 15 ng disyembre, papasok ang venus 
sa Sagittarius. Titindi ang enerhiya ng 
pagmamahalan na labis na ikakasiya ng 
marami. Sa ika-17 ng Disyembre naman, 
papasok ang Saturn sa Aquarius ng ikalawang 
pagkakataon at ito ay mananatili hangang 
Marso ng 2023. Sa mga oras na ito 
magkakaroon ng pagbabago sa enerhiya at 
bagong pagunlad sa iyong lugar. May mga 
pagkukusa na mabubuo at bagong proyekto ang 
darating sa mga susunod na araw. Sa ika-19 ng 
Disyembre naman, papasok ang Jupiter sa 
Aquarius matapos ang 12 taon. Ang Jupiter ay 
sagana sa enerhiya at mga pagkakataon. Pag 
isinama saAquarius, dapat magisip ka ng 
malaki, at akapin mong harapin ang 
sangkatauhan. Ang pinaka mahalagang 
pangyayaring astrolohikal ngayon taon ay ang 
magaganap sa ika 21 ng Disyembre kung saan 
ang Jupiter at Saturn ay naguugnay. 
Magsisimula ito ng bagong 200 taong pagikot 
mula sa dalawang planetang ito. Ang bawat 200 
taong pagikot ay sumusunod sa particular na 
elemento. Ito ay magtatakda ng panimula ng 
panahon ng hangin at ang pagtatapos ng 
panahon ng lupa. Magkakaroon ng pagbabago 
ng enerhiya mula sa pagiging mamimili, 
pagpapahalaga sa mga material na bagay, at 
pera tungo sa pagpapahalaga sa talino, 
karunungan at pagkakapagtulungan. 
Magkasalungat na planeta ang Jupiuter at 
Saturn, ibig sabihin nito ay magbabago ang 
ating buhay sa maraming paraan. Marami ring 
malaking pagbabago ang magaganap patungkol 
sa kapangyarihan at ating kapalaran. Ang 
pagsasamang ito ay maaring tinatawag na 
Bukang Liwaway sa Panahon ng Aquarius. 
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CORRELLIANA LABEL 
Nakasulat sa Reverend Jason Highcorrell 

Karamihan sa ating ritual ay hybrid na o 
ginagawa online, gusto ko sana magbigay puna 
sa mga nakikita ko sa tuwing tayo ay 

nagsasagawa ng ritual online. At halos lahat ng 
ating mga kaparian ay namumukod tangi dahil 
sa kanilang pagsasahimpapawid sa 
pamamagitan ng online sa buong mundo. 

Ang pinakamalaking bagay na dapat 
nating tandaan sa pagsasagawa ng online ritwal 
ay isinasahimpapawid mo ang iyong sarili sa 
TV. Magdamit Pari ka at isuot mo ang damit 
para sa tagumpay. Mahalaga ang ilaw. 
Kamakailan lamang ay nagkamali ako ng 
pagkakaroon ng sobrang likas na ilaw at pinuti 
nito ang aking mukha. Kung nararamdaman mo 
ang pangangailangan, maglagay ka ng 
makeup. Magkaroon ng isang magandang 
malinis na silid upang gawin ang iyong 
pag-broadcast. Kapag gumagawa ng ritwal, 
huwag gawin ito nakahiga sa iyong kama o di 
kaya umupo sa harap ng lamesa. Kung gagawa 
ka ng maraming pag-broadcast, mamuhunan sa 
isang mahusay na web camera. Ito ay ilang mga 
saloobin na mayroon ako sa paksa. Mangyaring 
magkaroon ng isang mapagpalang buwan! 

 
 
 

SULOK NG CRONE - BILOG ETIQUETTE 
By Rev. Pamela Maxwell Griffith HP 

Welcome sa aking muntik sulok sa papel 
na ito. Ang pitak na ito ay patungkol sa mga 
pagsusuri mula sa isang matandang hukluban at 
pagbabahagi nya ng kanyang karunungan. 
Nung tanungin ako para magsulat sa lathalaing 
ito, tunay akong naparangalan. Pero ano ang 
isusulat ko??? Buti na lang ay may kawili-wili 
akong pananaw na maibabahagi sa inyo. At ito 
yon!!! 

Mukhang kailangan ng munting 
impormasyon patungkol dito. Syempre 
sisimulan ko muna ng pangkaraniwan hangang 
umusad tayo sa pinaka matindi... marahil ilan sa 
inyo ay alam na ito at nakalimutan lang.... kaya 
ipapaalala ko sa inyo... 

1. Magbigay ng regalo para sa punong 
abala. Simple kandila eh uubra na para sa mga 
magkukulam na tulad natin. Ito ay maliit na 
bagay para maipakita natin ang pasasalamat 
para sa mga pagaabala at pagsasaayos ng ritwal, 
pagtuturo o di kaya sa pagtitipon. Kung lagi 
kayo nagkakaroon ng pulong sa bahay bahay ng 
mga kaanib, ang pagbibigay ng regalo ay di 
sapat, maari kayo magdala ng mga paper plates, 
o di kaya pagkain na maiaambag tulad ng 
panghimagas o kaya tumulong sa paglilinis ng 
bahay matapos ang gawain. Ang bagay na ito 
ay lubos na mapapahalagahan. 

2. Nabangit ang paglilinis, kung wala 
kang magagawa ang mabuti eh linisin mo ang 
sariling kalat. May kasabihan sa Boy Scout na: 
“Iwanan ang lugar na mas maganda kaysa 
noong unang dumating ka”. May isang kwento 
na pinaguusapan pa rin ng mga nagtatrabaho sa 
entablado. Si Clint Eastwood ay kinukuhanan 
ng tagpo (Scene) sa isang mahabang hagdanan. 
Matapos ang shooting ay dumampot sya ng 
kahon (kalat) at sinabihan nya rin ang iba na 
gawin ito. At ginawa nga ng lahat at lubos 
nagpasalamat ang mga trabahador sa entablado 
sa malaking tulong na 

©Copyright - Correllian Times  Page 20 



The Correllian Times-Dec. 20 Aq 

ito at ang kwentong ito ay nagpapatuloy 
hangang sa ngayon. 

3. Hindi Hindi Hindi kalian man kong 
sinabi na hindi mo maaaring hawakan ang mga 
bagay na hindi sa iyo pag nasa ritual. Maari 
kang magpaalam muna. Marami kasi sa atin na 
ayaw pahawak mga gamit nila sa ritwal, pero 
isang magandang ugali kung tayo ay 
magpapaalam muna. Malay mo baka ang gamit 
na yun ay nagkakahalaga ng $1.00 lang o di 
kaya eh $10,000.00, maaring may sentimental 
na halaga o di kaya ay sinumpa!!! Kaya 
mainam na magpaalam ka na lang bago 
hawakan. 

4. Ngayon alalahanin natin ang mga 
paguugali di dapat: Ang pagsasabi ng paki 
(please), Salamat, at iba pa... Akala ng iba dahil 
sa matatanda na sila ang mga salitang iyon ay 
hindi na pinatutupad. Mali, ito ay kailanman ay 
pinatutupad para sa mabuting pakikitungo. 

5. Tapusin nyo ang usapan bago tumilaok 
ang manok!!! Alam ko na masarap sa 
pakiramdam ang makakita ng taong 
makakausap na nakakaunawa sa iyo.... Nakikita 
nyo ba ako sa Correllian Casual Fridsay??? Di 
ban an dun ako hangang 5am kaya baliw ako 
dahil ako ang punong abala dun at ayos lang. 
Pero isipin natin kung iba ang naging punong 
abala na baka may trabaho sila kinabukasan. 
Kaya wag kang magmalabis. 

6. Ngayon ito medyo mahigpit. Hindi 
dahil sa ikaw ay lantad na bilang mangkukulam 
ay ang lahat ay lantad na rin!!! Pakiusap na 
huwag mong ilantad sa ibang tao maliban kung 
ikaw ay may pahintulot na gawin ito. Maraming 
tao ang lumalantad sa ngayon pero may ilan pa 
rin ang hindi dahil sa uri ng kanilang 
pamumuhay. Kaya nga di ba may pamagat tayo 
o palayaw. At kaya hindi tayo nagbabatian sa 
daan. May mga bagay na mas mahusay, pero di 
natin alam kung ano ang kalagayan at 
pinagdadaanan ng iba. 

7. Huwag kang magdadala ng alak 
maliban kung hiningan ka. May ilang 

pagtitipon na hindi pinapayagan ang alak. 
Laging magtanong kung ano ang maaari mong 
dalhin, at magkakaroon ka ng pahiwatig kung 
ano ang nararapat. Kung nabangit ang wine o 
iba pang uri ng alak, eh di mabuti at kung iba 
naman ay soda lang, eh sumabay ka na lang sa 
agos. At hindi ko na dapat sabihin na iwan mo 
ang mga pinagbabawal na gamut sa iyong 
bahay!!! Walang gustong mapahamak dahil 
ayaw mong magtino. 

8. Kung hinilingan ka na magkaroon ng 
bahagi sa ritwal, sumagot ka ng Oo o Hindi. 
Ayos lang kung sasagot ka ng alin man doon 
pero kung Umoo ka wag ka ng bumirit pa 
(maliban na lang kung may dala kang masarap 
na keso. 

9. Tandaan na wag hihipan ang kandila 
gumamit ng snuffer. 

10. wag mong babasagin ang bilog 
maliban kung ito ay emergency. Humanap ka 
ng upuan at gawin mo na ang lahat ng mga 
dapat mong gawin para magtuloy tuloy lang 
ang ritwal. May mga pagkakataon na 
nangyayari ito pero panatilihin mo itong 
iwasan. 

11. Kung magaan lang ang bilog at 
kaswal umayon ka lang, at kung ito ay napaka 
pormal dapat magdamit ka ng maayos at higit 
sa lahat wag ka lang basta nakaupo, ibahagi mo 
rin ang lakas mo kung kinakailangan. 

12. Maging alerto ka pag nasa loob ng 
bilog at sundan mo ang mga ritwal dahil may 
matutunan ka rito. Sumunod ka sa ritwal lalo na 
kung may bahagi ka rito upang di mo 
malimutan. 

13. Ito ay bago lalo na sa mga dadalo ng 
Zoom Ritwal. Kung masama pakiramdam mo 
at nais mo pa ring makabahagi sa ritwal, maari 
mong i- off ang iyong video. Ayaw mong may 
makakita sa iyo sa video na nakahiga sa iyong 
kama habang nagriritwal. Ayos lang na dumalo 
ka ng ritwal at nakapatay ang iyong video. 
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14. laging tandaan na i-mute ang iyong 
microphone para di margining kung ano man 
ang ingay na nagaganap sa iyong bahay ng mga 
kasama mo sa ritwal. Kung ganun eh magiging 
sagabal iyun sa isinasagawang ritwal. 

Alam ko na ilan sa inyo ay magtataas ng 
kilay sa mga nabangit ko pero tandaan ninyo na 
ang patakaran ay nabuo dahil minsan ito ay 
naganap para maisulat. At higit sa lahat 
alalahanin nnyo na parangalan ang mga Anito 
at Diwata sa inyong mga ritwal at ipaabot sa 
kanila ang nilalaman ng inyong puso. 

 

RAPPER MUSIKA - INTERBYU SA CLOUD ANG 
PAGAN RAPPER 

By Rev. Ser Eboni 
Nash 
Isang malaking 
kagalakan ang 
makilala si 
Cloud bago pa 
mangyari ang 
IPMA Awards, 
habang sya ay 

nagsisimulang magaral ng First Degree, bago 
pa man sya maging kaanib sa ating outer court. 
Di kapanipaniwala na sya ay napakatahimik na 
tao at madaling kausapin habang tinatalakay 
naming ang kanyang mahiwagang kaisipan 
patungkol sa buhay at mga kaganapan sa 
mundo ngayon.  Ang kanyang talento para sa 
lyrics ay talagang kamangha-mangha na 
pumukaw sa aking pansin ng may kadalian. 
Halos napabili ako ng kanyang album na 
hinirang sa IPMA na may pamagat na 
MISCONCEPTION, na nagpapakilala sa mga 
Lakan at Lakambining mga Diawata sa 
pamamagitan ng kanyang musika.  Bago para 
sa akin ang Pagan Rap at hindi ako sigurado 
kung ano ang maaasahan ko noong narinig ko 
ang ganitong kaisipan.  Nagantimpalaan naman 
ang aking pagiging mausisa ng mga bagay na 
natatangi at angkop. Nangungusap si Cloud sa 

lahat ng mga Pagano sa pamamagitan ng 
kaniyang musika, inilalahad nya rito ang 
kanyang paglakad sa sariling landas ng halos sa 
loob ng dalawang dekada. 

 
 
 

Taga Katimugang New Jersey/ Philadelphia si 
Cloud the Pagan Rapper. Sya ay nagsasagawa 
ng pangkukulam sa loob ng 25 taon at 
nagsimulang magsulat ng mga Paganong 
Musika 3 taon na ang nakakaraan.  Ang dati 
nyang proyekto ay may pamagat na Wiccan 
Music Experiment, ito ay isinaayos para 
maitulak ang hanganan ng Musikang Pagano 
upang madamdaming maisaagos ang ganitong 
uri ng musika, ang kanyang pagsusulat para sa 
eksperimento na iyon ay sumaklaw sa lahat ng 
mga genre ng musika. Ang pagmamahal nya sa 
Hip Hop at sa kanyang trabaho ay nagsama 
upang makalikha ng kakaibang tatak ng Pagan 
Hip Hop na may aral patungkol sa 
pangkukulam, upang labanan ang maling 
pananaw, at magdulot ng kamalayan sa lahat. 
Ang kanyang mensahe at patungkol sa pagiging 
patas at pangunawa. 
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Panayam kay Cloud: 
 
T: Ano ang mga unang alala mo na 
maiuugnay mo sa musika? 
 
S: Lumaki ako sa musika ng tatay ko na 
tumutugtog sa banda na Blues. Ang musika nya 
ay naging bahagi ng buhay ko. 
 
T: Paano mo isasalarawan ang mga 
pangitain mo para sa musika? 
 
S: Malawak! Magiliw ako sa musika di lang sa 
hip hop, ang pangitain ko ay nagsasaad ng mga 
kwento, pakiramdam ko ang Hip Hop ang 
Pinakamainam sa lahat ng kwento. Lagi ko 
tinitignan mga kahilingan ko bago ko tipahin 
ang mga kwerdas, nang sa ganoong paraan ay 
magkaroon ng damdamin ang mga sinusulat 
kong musika. 
 
T: Pangalanan mo ang isang artistang 
musikero (buhay man o patay) na may 
malaking epekto sa iyo at bakit? 
 
S: Tulad ng inaasahan mo na papangalanan ko 
ay isang rapper, papalitan ko ito at pipiliin ko 
ang bandang Rush, matagal na ang kanilang 
karera at halos pereho ang kanilang album, pero 
magkaibang tunog, katunayan na umuunlad ang 
musika na hindi kailangan manatili sa isang 
genre at istilo.” 
 
T: Paano mo nagagamit ang iyong musika sa 
mga pagsasanay na ispiritwal? 
 
S: Gumagamit ako ng meditation music, 
drumming at mga instrumental na acoustic na 
gitara sa mga pagsasanay na isperitwal, at 
nagsusulat ako ng mga kanta habang nasa loob 
ako ng bilog.” 

T: Ano ang maipapayo mo sa mga 
nagsisimulang musikero para magsanga at 
iunat nila ang kanilang pakpak sa 
pamayanan? 
 
S: Maghanda sila sa isang mabangis na byahe! 
Sa totoo lang, wag lumaki ang kanilang ulo 
kung may mga bagong koneksyon sila 
nagagawa na nagbibigay ng bagong 
pagtatanghal, manatiling mapagkumbaba at 
totoo sa sarili. Lalo na sa inyong pamayanan, 
lahat tayo ay mangkukulam at may pandama, 
magaling tayo makaamoy ng kasinungalingan. 
Lol!” 
 
T: Ano hindi inaasahan ng mga tao 
patungkol sa iyo? 
 
S: Ang hindi alam ng mga tao patungkol sa 
akin na ako ay isang silahis. Paumanhin mga 
kapatid, may nakakuha na sa akin. Isa pa eh 
tumutugtog ako ng Bass sa isang Hardcore 
Metal Band bago ako nag rap. 
 
T: May mga Ganap ka ba sa hinaharap na 
nais mong ibahagi sa amin? 
 
S: Sa ngayon ay wala, pero bukas ako na 
magtanghal. Nagsusumikap ako ngayon para sa 
ikalawa kong album at ipapalabas ito sa 
panahon ng tagsibol sa susunod na taon. 
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KUSINA WITCHERY: WASSAIL 
By Stacey Blair 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ang Wassail ay isang traditional na inumin 
para sa Yule sa aking tahanan.  Para sa 
matatanda hinahaluan ito ng alak at ilang mga 
pampalasa at para sa mga bata ito ay walang 
alcohol. Pareho itong inihahanda ng mainit. 
Ang alak na pwede nyong gamitin ay wine, 
brandy, whiskey, rum o bourbon. Ang resipe na 
ito ay parang katulad sa apple cider na madali 
lang gawin.  Gustong gusto ko ito gawin lalo na 
sa mga sobrang mansanas na natira kaya maaga 
ko ito pinapalamig saka papainitin para sa 
malalamig na gabi dito sa Michigan. Maari mo 
itong lutuin sa kalan o di kaya sa slow cooker 
na may mahinang apoy para mapainit sya 
buong araw habang nagpapainit ka sa ilalim ng 
iyong kumot sa gabi. 
Sangkap: 2 mansanas, 8 tasa cider mansanas, 2 
tasa orange juice, 2 tasa cranberry juice, ⅓ cup 
katas ng kalamansi, 4 at kanela, 15 cloves 
buong or ½ tsp cloves lupa, ¼ tsp ground luya, 
¼ tsp ground muskada, 1 tbsp ang ilaw ng 
asukal, ½ saro ng pulot, 1 at sliced seeded 
kalamansi, 1 at sliced seeded orange, 1 apog at 
sliced seeded, 1 cranberries na sariwa. 
Panuto:  
1. Itusok mo ang mga cloves sa palibot ng 
mansanas.  

2. Idadag mo ang lahat ng sangkap sa palayok 
sa kalan na may katamtamang init.  
3. Pakuluan sa loob ng 30 hangang 45 minuto. 
4. Ihain. 

ANG APOTHECARY - HOLLY 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holly, Fir, Mistletoe- Huminga ng 
malalim at ano ang iyong maaamoy---YULE. 
Ang amoy ng evergreen ang magbabago sa 
makamundo mong buhay patungo sa 
mahiwaga. Suriin natin sila ng maiigi: 

Ang holly ay ginagamit para sa 
pagiingat, pangontra sa tama ng kidlat, 
pampaswerte at kulam sa panaginip. Kilala din 
sya bilang Pakpak ng Paniki. Ginagamit din ito 
para itaboy ang negatibong enerhiya. Sa 
Panggamutan: 

Ang Holly ay isang uri ng halaman. 
Maraming uri ng Holly. May English Holly, 
Oregon Holly, at American Holly na ginagamit 
na palamuti tuwing pasko.  Ang dahon ng ibang 
uri ng Holly (lalo na ang llex opaca, llex 
vomitoria, at llex aquiforum) ay ginagamit sa 
pag gawa ng gamot.  Ang mga prutas nito ay 
nakakalason na di dapat lunukin. 

Ayon sa kasaysayan, ang tsaa ng prutas 
mula sa llex opaca ay ginagamit para gisingin 
ang puso ayon sa mga American Indian. Ang 
llex vomitoria naman ay ginagamit pangpasuka, 
at ang Yaupon tea (mula sa pinaghalong llex 
cassine, llex vomitoria at llex dahoon) ay 
ginagamit na panglinis sa mga seremonya ng 
taga South America. 

Nitong kamakailan lang, ang dahon ng 
holly ay maaring magamit para sa ubo, 
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problema sa panunaw, pagpapanatili ng tubig, 
at paninilaw ng balat (jaundice).Ang dahon ng 
llex aquifolium ay ginagamit para sa lagnat na 
pabalik balik, pananakit ng mga kasu kasuan 
(rayuma), pamamaga, pagpapanatili ng tubig, at 
paninikip ng dibdib.  Ang dahon naman ng ilex 
opaca ay ginagamit para linisin ang bituka, 
pagpapagana sa puso, at pagpaparami sa daloy 
ng ihi. Ang ib ang uri ng holly ay ginagamit sa 
panggagamot sa sakit sa puso, pagkahilo at sa 
alta presyon. [i] 

Ang enerhiya ng puno ng Fir ay umaayon 
sa planeta ng Jupiter at sa Elemento ng Lupa. 
Ang Karayom na mula sa fir ay maaring 
gamitin bilang insenso upang pasiglahin ang 
negatibong kapaligiran.  Kung di naaangkop 
ang usok, subukan nyong pakuluan ito. Ang 
langis buhat dito ay magagamit din. 

Sinasagisag ng puno ng Fir ang pagkasa 
walang hangan, at tumutulong upang makita ng 
malinaw ang bawat pangyayari at upang 
magkaroon ng mahabang pananaw. 

Ang dagta ng fir ay maaring gamitin para 
tatakan ang isang kulam at para isaayos ang 
mga mahihiwagang kasangkapan. 

Ang karayom ng pilak na Fir ay maaring 
sunugin sa mga seremonya para basbasan ang 
mga ina at kanilang mga sanggol.  O di kaya ay 
maaring basain at gamitin ang tubig para iwisik 
sa nanay at kanyang sanggol (karamihan sa 
mga bahay paanakan ay hindi pwede 
magpausok sa kanilang mga silid).[ii] 

Ang Fir ay isang halaman. Ginagamit ng 
mga tao ang kanyang labong at langis para 
maging gamot.  Iniinom ang Fir para sa hirap at 
makirot na paghinga at pamamaga, ubo, sipon, 
bronchitis, lagnat, makating lalamunan at 
singaw sa bibig.  Ginagamit din ito para sa 
masakit na kalamnan at dagamdam, kapag may 
inpeksyon at tuberculosis. 

Mistletoe- ang mga kaalamang medical 
para sa mistletoe ay di tiyak. Habang ang 
halamang ito ay may taglay na pangpakalma, 
wala pang katiyakan at katibayan na ito ay 
nakakapagpababa ng presyon ng dugo. 

Sa mga kwentong bayan ng Ozark, ito ay 
karaniwang tinatawag na walis ng 
mangkukulam at sinasabi na ito ay ginagamit sa 
pangkukulam. At ginagamit din para itaboy ang 
mga mangkukulam. 
[i] 
https://www.rxlist.com/holly/supplements.htm 
[ii] 
https://witchipedia.com/book-of-shadows/herbl
ore/fir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINING & AMP; CRAFTS 
 

Pomanders: 
Clove-Decorated 
Oranges For Yule 
By Rev. Phoenix 
Knor’malle 

 

 

 

 Maaring kakaiba ang pagtutusok ng buong 
cloves sa orage, pero napakabangong gawain sa 
taglamig ito na may ugat sa mga kaugaliang 
Pagano.  Ang Clove at Orange ay parehong 
sangkap para sa pananggalang at ang madikit 
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na katas ng orange ay nagbibigay ng mainam na 
pandikit para sa paglulon ng mga pampalasa at 
halaman. Bukod pa dito, maaring makalikha ng 
mahiwagang sagisag myla sa cloves na itutusok 
sa prutas, para magdagdag ng mahiwagang 
katangian para sa balani ng Yule.  Ang pagawa 
ng Pomander ay isang masayang gawaing 
pampamilya na kagigiliwan ng mga kabataan, 
and maaring isabit sa Yule Tree ang mga 
natapos nyong produkto o di kaya ay isabit sa 
itaas ng salamin o kaya sa pintuan para 
salubugin ang Diwatang ng Araw at upang 
ipagsanggalang sa mga di kinakailangang 
enerhiya.  Habang tinutusok mo ang clove sa 
orange, isipin mo ang mga nais mong mangyari 
sa buhay at ang bawat clove ang syang 
kumakatawan sa mga kahilingan mo para sa 
bagong taon at itulak mo patungo sa katuparan 
at reyalidad ang iyong Mahiwagang Pomander. 

 

Yule Log 
By Rev. Ser. Stacey Blair 
Mga Kakailanganin: 

● Isang log palibot 18 pulgada sa haba . 
Ang tradisyon ng paggamit ng pagputol 
ng huling year s Yule punong kahoy. 

● Cones Pino 
● Tuyo Bunga ay Naiiwan 
● Tuyo prutas 
● Cinnamon sticks 
● Cuttings mula sa mistletoe, holly, pine at 

ivy 

● Laso 
● Kandena 
● Drill na may kahoy boring drill 

bahagyang mas malaki kaysa sa lapad ng 
iyong kandena 

● Mainit pangkola baril 
Ito ay isang gawaing pampamilya kaya tiyakin 
na ang lahat ay makakasama. Karamihan sa 
mga sangkap ditto ay matatagpuan buong taon 
sa labas, maging ang mga prutas at berries ay 
maaring patuyuin sa hurnuhan.  KAdalasan ay 
dinadampot lang natin ito sa lupa para di natin 
magambala pa ang ibang halaman.  Kung 
kukuha ka mula sa halaman, tiyakin na kumuha 
lang ng sapat ayon sa kailangan at magiwan ng 
alay bilang pasasalamat. Simulan gumawa ng 
butas para sa kandila na may lalim na dalawang 
pulgada, kadalasan ay gumagamit tayo ng 
kadilang pula, puti at ginto dahil ito ang 
kinagisnang kulay ng Yule.  Idikit mo ang 
kandila sa pamamagitan ng mainit na glue at 
hayaang matuyo.  Balutan mo ang torso ng 
maluwag na laso, at magiwan ng ilang puwang 
para maisuksok ang mga sanga at iba pang 
kasangkapan mula sa halaman.  Kapag ang mga 
ito ay nasa lugar na, simulang idikit ang iba 
pang mga materyales tulad ng mga pine cone, 
berry, prutas at mga cinnamon stick sa troso. 

Kung may bata kayong mga anak ay tulungan 
nyo sila na gawin ito. Matapos magawa ang 
torso, ilalagay natin ito sa gitna ng mesa at 
hahayaan natin ito ng buong buwan.  At tulad 
ng ginawa ng ating mga ninuno noon, ilalabas 
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natin ang torso sa pinaka araw ng taglamig at 
susunugin ito kasama ang ating mga kahilingan 
para sa susunod na taon. Kami ay nakatira sa 
Michigan at nakaupong nakapalibot sa apoy 
bilang pamilya, nagkukumpulan habang 
umiinom ng mainit na tsokolate habang 
pumapatak ang nyebe sa ilalim ng kumikinang 
na liwanag ng buwan na isang hiwaga.  At kung 
natapos na ang pagliyab ng apoy, tiyaking 
pasalamatan ang Diwata at iyong mga ninuno 
para sa lahat ng mga mabubuting bagay na 
dumarating sa iyo, tulad ng pagasa para sa 
mabuting kalusugan, kayamanan at 
kaligayahan. Maging mapagpala sa inyo ang 
Yule! 
 

YULETIDE CRAFTS 
By Rev. Wolfstar Moondancer 

(Larawan ng isang palamuti na nilikha ko. 
Isipin ang unang talata ng 12 Araw ng Pasko.) 
 
Kamusta mga malikhaing Correllians! Hindi 
dahil ang Yule ay sabat para sa atin, kung 
kaya’t simulan nating hiyasan an gating mga 
tahanan, at bakit hindi tayo gumawa ng mga 
kawili-wiling paglikha? Ano ang mga 
Kailangan natin? 

● Assorted kulay ng nadama o scrap tela 
● Marker (upang bakasin sa paligid ng 

cutter ng cookie) 

● Butas punch 
● Tela pintura 
● Fiberfill o cotton bola 
● Gunting 
● Ribbon 
● Tela pangkola o karayom at thread 
● Pasko cookie cutter (upang bakasin ang 

iyong disenyo sa nadama) 

Ilatag ang felt sa patag na ibabaw. 
Kumuha ng cookie cutter at bakasin ang 2 sa 
bawat desenyo, lilikha ito ng harap at likod na 
piraso.  Gumamit ng fabric paint para ipinta ang 
desenyo sa iyong hugis.  Maging malikhain. 
Kapag natuyo na ang pintura, gupitin ang bawat 
hugis at ipagpares ang mga ito. Ipagdikit ang 
magkaparehong piraso ng glue, o di kaya ay 
tahiin kung marunong ka, ngunit magiiwan ka 
ng maliit na butas para susuksukan ng iyong 
mga desenyo.  Ngayon, dito ang masayang 
bahagi magsisimula, isama ang mga yerba na 
naguugnay sa Yule, dagdagan ng mga crystals 
at maari kang maglagay ng bell. Matapos mong 
palamanan, maari mong I glue o di kaya itahi 
ang napalamanang butas para maisara. 
Gumamit ng hole punch para makagawa ng 
butas na paglalagyan ng laso.  Gumawa ng 
buhol para sa laso, basbasan ang palamuti at 
isabit sa iyong puno. Umupo at mamangha sa 
iyong Yule tree. Mainam kung mamamahagi ka 
ng regalo sa iba. Pagpapala ng Yule ay 
sumainyong lahat!!! 
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KAGANDAHAN 
By Rev. Corri Boyett King 

Kung paguusapan ang 
mga pampaganda, 
madalas nating naiisip 
ang shadow palettes, 
lipstick at foundation. 
Matapos ang 26 na taon 
ko sa pagiging make up 
artist, masasabi ko sa mga 
pampagandang iyon ay 
bahagyang kahulugan 

lamang sa paghubog ng kagandahan.  Ang 
kagandahan ay ang liwanag mula sa gitna ng 
ating puso na nagaalaga sa ating sarili upang 
maibuhos natin sa ating sarili tungo sa ispiritu 
ng iba.  Bilang Mangkukulam,  dapat nating 
balikan ang mga pangunahing ritwal na 
nakakalikha ng mga bagay na banal para sa 
ating heart chakra.  Ang mga haliging iyon ay 
ang apat na elemento ng hangin, apoy, tubig at 
lupa.  Hangang sa wakas, magiging balance ang 
ispiritu ng tao sa pinagsamang tuon gamit ang 
apat na elemento mula sa kalikasan. 
Bilang ako, pinapayo ko na maglaan ng oras 
bawat umaga para sa bukang liwaway sa 
silangan (kung ang schedule mo ay pang 
araw/umaga). Isama mo ang iyong mga anak 
kung kinakailangan sa pagyoyoga upang 
umunat at huminga.  Pinahihintulutan nito ang 
iyong katawan na gumalaw ang iyong 
lymphatic system. Ang lymph ay di umiikot sa 
katawan tulad ng sa dugo. Ang pagkilos ng 
katawan ay kinakailangan para mabuo ang 
lymph.  Paglalakad sa kalikasan ay 
nakakaginhawa habang kinikinita natin ang 
kulay ng taglagas o tagsibol.  Ang lumanghap 
ng sariwang hangin mula sa Inang Lupa ay 
nagpapahintulot sa atin makabalik sa ating 
sentro.  Nananatili ang kathimikan sa atin kung 
gugugol tayo ng 15 minuto para sa ating sarili 
kasama ang elemento ng hangin na nagdudulot 
sa atin ng hininga ng buhay. 

Ang panahon ng solstice ay nasa kanyang 
tuktok kung tayo ay may taginit sa katimugang 
bahagi ng mundo at taglamig naman sa 
hilagaang bahagi ng mundo.  Sa pagkakaalam 
nito, tayo ay pinaaalalahanan na balansehin ang 
temperatura sa loob ng ating tahanan para 
panatilihin tayong maginhawa. Para sa mga 
nakatira sa katimugang bahagi ng mundo, ang 
pagpapatuyo ng buhok sa araw ay nagbibigay 
sa atin ng masigla at malambot na buhok. 
Magluto para sa sarili ng masustansyang 
pagkain.  Ang kagandahan sa loob ng katawan 
ng tao ay mula sa pagkain na ating kinakain. 
At maging ang pagbuo ng bonefire sa twing 
gabi ng tagaraw o di kaya ay taglamig ay 
maaring magisa (o di kaya kasama ang ilang 
mga kaibigan) ay isang ritwal upang mabuhay 
ang ispiritu.  Itinataas ng apoy an gating morale 
upang maunawaan natin ang Banal na 
kapangyarihan mula sa mga pagbabago 
nililikha niyo sa loob natin.  Kapag ang morale 
ay tumaas, tayo ay nagiging mas mabunga sa 
araw araw nating gawain at natitigil ang 
pagpapaliban. 
Kung uunawain ang init na mula sa apoy ay 
tinutulak ako sa susunod na elemento: ang 
tubig. Gaano kaginhawa at buo ang iyong araw 
kung may mainit na paligo ka ng lavender, 
lemon verbena o kaya romero?  Ano mang 
herbal na piliin mo (o hindi, nasa iyo ang 
pamimili), ang mainit na paligo na may Epsom 
salt at baking soda ay nakakatulong para 
makapagpahinga ang iyong kalamnan at 
magbigay ng kanlungan para sa pagbubulay. 
Ang paliligo sa tubig ay isang ritwal na 
isinasagawa so loob ng libong taon.  Tayo ay 
nalilinis sa ating mga alalahanin kahit 
panandalian lang kung tayo ay pumapasok sa 
banal na lugar na ito na nasa loob n gating 
tahanan.  Maari kang magsindi ng kandila sa 
tabi ng iyong bath tub (dapat magingat kung 
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ikaw ay magsisindi ng kandila o insenso). 
Tuwing umaga o gabi, pinapayo ko na palaging 
maghilamos at gumamit ng toner at moisturizer 
na naaayon sa uri ng iyong balat.  Ang mga uri 
ng balat ay kadalasan oily, dry o pinagsama. 
May mga babasahin para malaman kung ano uri 
ang iyong balat.  Kahit ano pa man, gumamit 
ng tubig para simulan ang paglilinis. At lalong 
mahalaga, uminom sa kalahati ng iyong 
timbang ng tubig bawat araw.  Ang paginom ng 
alkalized na tubig ay makakatulong para 
paliguan ang kaloobang bahagi ng iyong 
katawan mula sa karumihan. 
Naglalaman ang mundo ng hindi mabilang na 
mga katangian ng mga maliit na butil na 
ginagamit natin para sa pampalusog, estetika, at 
istraktura. Kumakain ng isang malusog na 
pagkain. Paggamit ng pambihirang mga 
produkto ng skincare at pangangalaga sa buhok. 
Ang pagtira sa loob ng isang komportableng 
bahay na nakapagpapalakas na enerhiya. Ito ay 
ilan lamang sa mga halimbawa na maibibigay 
sa atin ng mundo. Kapag nagsasanay ng mga 

pangunahing pagsasanay sa pag-uunat, ituon sa 
lupa kung saan tayo tumatapak. Isipin kung 

paano ka naging regalo sa mundong ito. Ikaw 
ay regalo ng Diwata at ang kagandahang 
maibibigay Niya sa iyong diwa. Habang 
nakatayo sa sahig ng iyong bahay, 
magpasalamat sa kanlungan na humahawak sa 
iyo. 
Sa pagtatapos, umaasa ako na magbibigay sa 
atin ng kaalaman at makatulong upang 
mapabuti ang ating buhay ang paguunawa sa 
mga batayan ng pangkukulam. Dahil ang 
katotohanan ay lahat tayo ay may likas na 
kagandahan. Sa tuwing darating ang pagaani sa 
taglagas, hindi natin maari tignan ang isang 
hibla ng mga halaman at sabihing: “Ito ang 
pinakamaganda at magaling na ani”. Ang 
masaganang mga biyaya ay nakasalalay sa 
bawat isa sa bawat tangkay sa bukid. Gayundin, 
ang aming mga espiritu ay nagliliwanag ng mga 
indibidwal na aura na tulad ng isang 
komposisyon ng mga tala ng musikal at mga 
makukulay na alon ng sining. Tayo ang 
symphony ng sangkatauhan. Alalahanin na 
magsimula sa pag-aalaga sa sarili, at ang kinang 
mula sa iyong puso ay magpapalakas ng 
kagandahan sa paligid. Hindi namin alam kung 
sino ang maaari nating pasayahin at 
maliwanagan mula sa ating kalooban. 

KALUSUGAN 
by Rev Pamela Maxwell Griffith HP 
Wow ang bakasyon ay narito na! Ang bawat isa ay 
naghahanda para sa kasiyahan ngunit ... paano tayo 
mananatiling malusog ?? 
Narito ang ilang mga mungkahi: 
Sikaping magkaroon ng 8 oras ng pagtulog. Paano? 
Uminom ng Chamomile Tea para mapahinga ka 
bago matulog. O kaya ay maari kang uminomng 
isang tableta ng melatonin bago matulog. Subukan 
magpahing ng 30 minuto bago ka matulog. 
Panatilihing may tubig ang iyong katawan… 
Uminon ng tubig at hindi energy drink, soda o 
maging ng Gatorade. Ang sobra sa asukal ay 
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nagdudulot ng mataas na enerhiya at saka biglang 
pagbagsak nito… 
At pinaguusapan ang asukal…. Ayos lang yan pero 
dapat limitahan mo ang pagkain ng asukal at mas 
mainam kung hindi ka kakain ng matamis bago 
matulog.  Subukan mo ang ibang malulusog na 
alternatibo. Hindi lang ikaw magkakaroon ng 
karagdagang sigla bagkus mababawasan mo pa ang 
timbang sa iyong balakang. 
Pasiglahin mo ang iyong immune system. Ang tsaa 
ng Echinacea, at alin mang antioxidants lalo na 
mula sa mga prutas ay mas mainam. Magtumpok 
ng mga blueberries o di kaya ay maging diwata at 
kainin ang mga Granada (pomegranates). 
Maraming mga masasarap at malasang prutas kaya 
samantalahin natin ito kung ito ay kanilang 
kapanahunan. 
Ipahinga mo ang iyong isipan, lalo na kung ikaw ay 
isa sa mga mandirigma na humihiga na dilat ang 
mata at tumatakbo ang utak sa bilis na 120. 
Sanayin mo ang iyong utak at ipaunawa sa kanya 
ang oras ng pagtulog.  Magsuot ka ng PJ’s, 
uminom ng mainit na tsaa, magbasa ng libro o di 
kaya manood ng palabas sat v 30 minuto bago ka 
matulog para makapagpahinga ka sa buong araw. 
Gumawa ka ng talaan ng mga gagawin mo sa 
susunod na araw isang oras bago ka matulog para 
mapalaya mo ang iyong isipan at mapahinga.  Kaya 
mo ito!!! 
Ngayon at lalong mahalaga ay ang iyong ispiritu. 
Mahirap maging Pagano o di kaya iba ang 
pananampalataya bukod sa pagiging kristyano lalo 
na sa panahong ito.  Siguraduhin mo na lagi mo 
nakakausap ang iyong patron kahit isang beses 
bawat araw. Ang pakikipagusap sa Diwata ay isang 
mabisang paraan para makapagpahinga, habang 
nakikipagdaupang palad ka sa mga Diwata.  Ang 
ugnayan mo sa iyong Diwata ay magagamit mo 
kung darating na ang stress at para pakalmahin at 
bigyan ka ng kapahingahan. 
At kung masalimuot pa rin ang mga bagay, lumapit 
ka sa mga kaibigan mo nasa pananampalataya. 
Minsan ang pakikipagusap sa tao na nakakaunawa 
sayo kahit di ka na magpaliwanag a kakaiba.  Ang 

Pulang Tolda at Luntiang Tolda ay isa pang lugar 
na magpapasigla sa ating landas.  Pumunta ka sa 
Zoom group. Tayo, bilang Correllian ay halos 
24/7!!! Kahit na hindi live bubuti ang iyong 
pakiramdam kung pakikingan mo ang magkasing 
tulad na kaisipan.  At wag mong kalimutan na 
maari mong tawagan ang kaibigan para 
makipagusap, lalo na sa Zoom dahil nakikita mo 
ang iyong kausap. 
Ngunit tandaan kung nakakaramdam ka ng labis na 
pangangailangan at nangangailangan ng 
propesyonal na tulong KUMUHA KA. Tumawag 
ka, maglaan ng appointment at pumunta ka. Ang 
paggawa ng pasyang iyon ay tawag ng isang 
mandirigma. Oo, maaari itong maging isang 
labanan ngunit gawin ang desisyon na iyon at 
humingi ng tulong.  Maari itong pinaka mabuting 
desisyon na gagawin mo. 
At higit sa lahat, ulitin mo ang lahat ng ito sa iyong 
pamilya at ipaalam sa lahat kung ano ang kailangan 
para maging maganda ang bakasyon nyo 
kailanman.  Kahit na sa maliit na bata 
nakakaintindi ng kaguluhan ay makakatulong para 
mapayapa at alam ang bagay na kabaliwan ngunit 
ang lahat ay maayos. 
Magkaroon kayo ng mahusay na bakasyon!!! 

 

KALUSUGAN NG ISIPAN : ADIKSYON 
By Rev. Kyle Metzger 
Ngayong buwan nais kong pagusapan ang 
patungkol sa mga bagay na malapit sa akin at 
pinakatatangi at natitiyak ko na lahat tayo ay 
mahahawakan ng paksang ito: Ang Adiksyon. 
Ayon sa estatistika, halos 21 milyong 
amerikano ang dumaranas ng adiksyon lalo na 
epidemya ng opoid at di na nakakagulat na ang 
bilang ng namamatay mula sa overdose ay 
naging tatlong beses ang dami mula noong 
nakalipas na tatlong dekada.  Masasabi kong 
may kumpiyansa na ang karamihan sa atin ay 
may alam kahit isang tao na nagdurusa sa 
pagkagumon, at maging tayo ay nagdurusa. 
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Ang patlang ay nakakakuha ng higit at 
maraming kaalaman sa paglipas ng panahon at 
maraming mga modelo para sa paggamot ang 
nagbago.  Ang isa sa mga matinding debate sa 
larangan ng adiksyon ay: “Sakit ba ang 
Adiksyon?” Mayroong maraming mga modelo 
na makakatulong upang matugunan ang sagot 
sa katanungang iyon. Nakasaad sa modelo ng 
Moral na ang pagkagumon ay hindi isang sakit, 
ngunit isang pangkalahatang pagkabigo sa 
moralidad at ang mga taong adik ay amoral. 
Masamang tao lang sila. Sa mga unang araw ng 
paggamot, ito ay isang karaniwang 
pinaniniwalaan at ang mga tao ay tunay na 
naniniwala na ang mga naghihirap mula sa 
pagkagumon ay nais na maging gumon at 
nagustuhan lamang ang paggawa ng hindi 
magagandang pagpipilian. 

Marami sa mga nagtatrabaho sa larangan 
ngayon ang mas gusto ang diskarte sa modelo 
ng Sakit. Sinasaad ng pamamaraang ito na ang 
pagkagumon ay isang sakit sa isipan, ng  
"sentro ng kasiyahan" ng utak na nagdudulot sa 
mga apektado ng matinding pagnanasa ng mga 
gamot. Upang ang isang bagay ay maituring na 
isang sakit maraming mga bagay na kailangang 
isama:  may organ ba na naapektuhan? Ano ang 
mga sintomas? Mayroon bang depekto 
(kasiraan) na sanhi ng mga sintomas na ito? 
Tumindi ang debate tungkol dito ngunit ang 
karaniwang kasagutan ay lumilitaw na ang 
Pagkagumon ay isang sakit sa utak, na 
nakakaapekto sa midbrain kung saan ang circuit 
ng sentro ng kasiyahan ay sanhi ng isang 
depekto sa lugar na iyon. Kapag gumagamit 
tayo ng isang partikular na sangkap, sa una o sa 
isang milyong pagkakataon, isang switch ang 
nabalik sa ating utak na nagsasabi sa atin na 
kinakailangan ang sangkap na ito upang 
mabuhay. Inaasahan namin ito. Kailangan natin 
ito Kailangan nating magkaroon nito at 
magpatuloy na magkaroon ito upang mabuhay. 

Ang animalistic urency at survival mode ay 
na-trigger ng paggamit ng gamot na ito at 
gagawa tayo ng anumang dapat gawin upang 
makuha ito. Ito ay sanhi ng isang kakulangan sa 
lugar na ito ng utak at humahantong sa patuloy 
at matagal na paggamit sa kabila ng pagsisikap 
na huminto. Ito ay sanhi ng matagal na 
paggamit sa kabila ng mga negatibong 
kahihinatnan maging ligal, etikal o 
interpersonal. 
Ang diskarte na ginusto ko ay tinatawag na 
modelo ng BioPsychoSocial. Ang modelong ito 
ay nagsasaad na ang sanhi ng pagkagumon ay 
hindi lamang pagkabigo sa moral, o hindi 
lamang sa paraan ng paglaki o sa kapaligiran na 
natagpuan o nasa genetika ng isa. Kinikilala ng 
modelong ito na mayroong isang serye ng mga 
"dahilan" kung bakit ang isang tao ay maaaring 
maging adik. Ito ay isang holistic na diskarte na 
nakikita rin ang taong ginagamot sa isang 
holistic na paraan. Nakatutuwang sapat na 
mayroong isang napatunayan na link ng 
genetiko sa mga tuntunin ng pagkagumon at 
marami na nahahanap ang kanilang sarili na 
nakikipaglaban ay mayroon ding mga 
kamag-anak na dugo na nagdusa. Marahil ito 
ang paraan ng paglaki nila: sa isang 
sambahayan o isang kapaligiran na 
nagtataguyod ng paggamit ng droga at alkohol? 
Maaari itong maging mabuti ngunit ang 
katibayan ay tila nagmumungkahi na maaari 
itong maging kapwa ang kapaligiran at maging 
ang mga genetika. 
Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga sangkap at 
pang-aabuso sa kanila sa punto ng 
pagkagumon, gayunpaman, ang mga indibidwal 
ay nagsisimulang baguhin ang kanilang sariling 
chemistry sa utak sa punto kung saan 
nakakamit ang pagkagumon. Gayundin, ang 
mga Indibidwal na nagdurusa mula sa isang 
sakit sa pag-iisip ay mas malamang na gumamit 
at mag-abuso ng mga sangkap dahil nagsimula 
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silang magpagaling sa sarili para sa mga isyu na 
mayroon sila. Ang kasalukuyan o huli na 
nakakamit na mga pagbabago sa chemestry ng 
utak ay nakakaapekto sa kung paano 
nakikipag-ugnay ang gamot sa utak ng isang 
tao. Ang pamamaraang ito ay hindi lamang 
nilalayon upang matugunan ang natutunan na 
pag-uugali ngunit maging ang anumang 
sikolohikal pati na rin ang mga isyung 
biological na maaaring mag-ambag sa paggamit 
ng isang tao. 
Para sa atin na hindi dumaranas ng 
pagkagumon o na maaaring hindi lubos na 
maunawaan ito, maaari nating tanungin ang 
ating sarili: Bakit hindi ka na lang 
magpakabuti? Itigil lamang ang paggamit ng 
droga at alkohol. Bakit hindi ka na lang 
tumigil? Inaasahan ko na ang nabanggit na 
impormasyon ay magbibigay sa iyo ng kaunting 
sulyap sa maraming mga problema sa tambalan 
na sumasakit sa mga nagdurusa sa pagkagumon 
at kung gaano kahirap na mapanatili ang 
kahinahunan kapag ang isang tao ay maaaring 
nakikipaglaban sa sakit sa pag-iisip, natutunan 
na mga kaugalian at pag-uugali, kaaya-aya na 
mga kapaligiran, at genetika. Ang kaalaman 
tungkol sa pagkagumon ay nagiging mas 

magagamit at palaging magagamit ang tulong. 
Inaanyayahan kita na tumawag. Para sa iyong 
sarili, o para sa isang mahal mo, tumawag sa 

National Hotline o isang lokal na ahensya 
upang matulungan kang mapabuti ang iyong 
buhay. Hindi ka nag-iisa. 

 

SAAN MATATAGPUAN ANG IMPORMASYONG 
IYON & MPLETO ORDERS 

Ang bahaging ito ay kung 
saan makakahanap ng mga 
impormasyon tungkol sa 
Correllian. Mag-post ng 
mga link kasama ang isang 
maikling paglalarawan kung 
saan mahahanap ang 
impormasyon. Upang 

isumite ang iyong impormasyon, mag-email sa 
amin sa CorrellianTimes@gmail.com. Hawak 
ng Correllian Times ang patakaran na 
nai-publish namin ayon sa paghuhusga ng Mga 
Editor. 
Kung nais ng sinuman na magsama ng isang 
maikling ad para sa kanilang mga grupong 
Correllian, ipadala ito sa 
CorrellianTimes@gmail.com. 
 

 
Samahan si Rev.Don Lewis sa kanyang 
Chancellor's Chat tuwing lunes ng ika 9 ng gabi 
Eastern Time. Di mo malalaman kung ano ang 
ating mapaguusapan, ito man ay patungkol sa 
kulam, ritwal, theology, kasysayan, art, usaping 
panglipunan, at iba pa. Makakatiyak ka na ang 
lahat ay nakawiwili. 
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Sa Official na website ng Correllian Tradition, 
makikita nyo ang listahan ng lahat ng mga 
Templo, Proto Temple, Dambana, Samahan, 
Study Group ng tradisyon sa pamamagitan ng 
pag click ng “Groups” Tab sa taas ng 
homepage.  Meron din tab ng Corr Store kung 
saan makakabili ka ng badge para sa stole, stole 
at robes, at iba pa. Dun mo rin makikita ang 
membership application. Pumunta lang sa 
www.correllian.weebly.com  

 
Sa Correllian Publishing, makikita mo ang mga 
items na nakaugnay sa Correllian Tradition. 
Mamili ka ng isa para sa sarili o di kaya pang 
regalo sa kaibigan. 
www.correllian-publishing.myshopify.com  

 
Sa Witch School, makikita mo ang iba’t ibang 
kurso na maari mong makuha na may mga 
paksa patungkol sa pangkukulam. Maraming 
libreng aralin ang makukuha at may Supporting 
Courses din na makukuha mo sa murang 
halaga.  Halika at tignan at habang nandun ka, 
kamtin mo ang iyong degree para maging Pari 
ka! Hindi mo malalaman kung ano makikita mo 
kaya bumisita sa www.witchschool.com 

 
 

 
 

Mayroon kaming iba't ibang grupo ng 
Facebook at Mga Pahina para sa tradisyonal 
na mga miyembro na makibahagi.  

 

MGA GRUPONG CORRELLIAN 
Correllian Help Desk - 
Sa Facebook Group na ito 
matatagpuan an gating Q 
& A Map. Ang Q & A 
Map ay listahan ng mga 
mahahalagang katanungan 

at ang mga sagot sa tanong.  Ito rin ay 
nagsisilbing directory ng Tradisyon. 
Kasalukuyan ito ay may 184 na pahina, at 
matatagpuan mo din dito ang mga script para sa 
Lustration of the Living at ang Lustration for 
the Ancestors! Kung may katanungan ka na 
wala sa Q & A Map, mangyari ilagay lang ito 
sa group, at tiyak na ang ating mga kasapi ay 
masayang tutugon sa iyo. 

 

 
Our Correllian Family - Ang Facebook Group 
na ito ay pinamumunuan ni Rt. Rev. Reane 
Packery CCE. Ang layunin nito ay upang 
maibahagi an gating kaibigan, pamilya, mga 
gawain, vacation at munting larawan mga 
mukha ng Correllian maging ang ating mga 
ritwal at gawain sa buong mundo! 
 

 

 
Correllian Prayers - Ang Facebook Group na 
ito ay pinamumunuan ni Rt. Rev. Anne Rowe 
AP. Ang layunin nito ay magbigay ng tulong sa 
lahat ng Correllian, Kaibigan at Pamilya 
patungkol sa mga panalangin. 
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Meron kaming malawak na Facebook Group at 
Pages para sa mga kaanib ng tradisyon na maari 
nyong salihan. 
CorrellianTimes@gmail.com.  

 

 
Correllian Outer Court Department ay isang 
social group para sa lahat ng miyembro ng 
Outer Hukuman ng Correllian Tradisyon at sa 
itaas.  Ang tradisyonal na membership number 
ay kailangang isumite para maaprubahan. Ang 
aplikasyon para sa pagiging miyembro ay 
matatagpuan dito:  
http://correllian.weebly.com/applications.html 

 

 
Correllian First Degree Department ay isang 
grupo para sa mga miyembro ng Unang Degree 
Clergy at sa itaas, patunay ng katayuan ng 
Clergy ay kinakailangan bago aprubahan. 
 
 

 
Correllian Second Degree Department ay 
isang grupo para sa mga miyembro ng 
Pangalawang Degree Clergy at sa itaas, patunay 
ng katayuan ng Clerk bago aprubahan. 
 
 
 

MGA TEMPLONG CORRELLIAN 
Ang Compassion League 
temple ay kinilala noong ika 
25 ng Mayp Taong 12 ng 
Aquarius at naisaayos noong 
buwan ng Septyembre taong 
13 ng Aquarius.  Sila ay 
gumagabay sa pagaaral ng 

Una, Ikalawa, hangang Ikatlong Antas ng 
Correllian Wicca sa buong bansa sa 
pamamagitan ng kanilang Templo at ng Witch 
School. Ang Templo ay pinmumunuan ni Rt. 
Rev. Ser Angela Munn, AP. 
www.facebook.com/groups/CompassionLeague
Temple. 

 
 Ang Mystical Rainbow Temple 
ay naitalaga noon ika 13 ng 
Mayo Taong 18 ng Aquarius at 
naisaayos ito noong ika 19 ng 
Abril taong 20 ng Aquarius. Ang 
Templo ay nagbibigay ng tiyak 

na Paganong tahanan para sa mga kaanib ng 
LGBTQ sa internet. Ang templong ito ay 
pinamumunuan ni Rev. David K. Fortney Jr., 
HP 
www.facebook.com/mysticalrainbowtemple 

 
Ang Lady of the Healing Fields 
Proto- Temple ay naitalaga nong 
ika 5 ng Enero taong 16 ng 
Aquarius. Ito ay matatagpuan sa 
Michigan, na nagsasagawa ng 
mga ritual na pampamilya at 

lumalahok sa gawain ng Krystel Cavaliers 
Scouting. Ito ay pinamumunuan ni Rev. Ser. 
Stacey Blair sa ilalim ng pamamatnubay ni Ret. 
Rev. Ser Angela Munn AP. 
www.facebook.com/ourladyofthehealingfields  
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CORRELLIAN ORDERS 
 
Correllian Order of Artificers 
Ito ay samahan sa loob ng ating 
tradisyon para sa mga kaanib na 
tinalaga sa pag gawa ng 
Correllian Regalia, Symbols at 

Sigils sa iba’t ibang paraan, hugis, anyo, 
kagamitan at iba pang malikhaing sining. 

 
Correllian Order of Hursini Ito 
ay samahan ng mga Correllian na 
mananaliksik patungkol sa 
kasaysayan at nagtuturo ng 
panggagamot gamit ang cannabis, 
habang sinisiyasat din ang iba pang 

kagamitan ng cannabis para sa paaran ng 
magick at paglagong ispiritual. 

 
Correllian Order of 
Photographers and 
Videographers Ito ay samahan 
para sa lahat ng Correllian na 
merong interest na matutuo at 
pagibayuhin ang kanilang 

kasanayan sa Videography at Photography sa 
pamamagitan ng pagbabahagi nito sa isa’t isa. 
Ito ang pinakamahusay na samahan upang 
matuto na gamitin ang iyong kasanayan o 
mapagbuti patungkol sa paggamit ng liwanag at 
anino. Saturation, aperture, angle, subject 
background/ foreground, patungkol sa Rule of 
Third at iba pang paraan ng editing at alteration 
ng mga litrato at video. Sumali ka sa amin kung 
nais mo pang matuto. 

 
Order of Translators - Ang 
Order of Translators ay nabuo 
upang maisalin ang mga 
Correllian Materials sa iba’t 
ibang mga Wika at maisulong 
ang paglago ng Correllian 

Tradition na higit sa hanganan ng salitang 

Ingles. Ang pinuno ng Order of translators ay si 
Rt. Rev. Anne Rowe AP.  

 
Order of Deemsters - Ang Order 
of Deemster ay ang Hukuman ng 
Correllian Tradition. Sa ilalim ng 
pamumuno ng Chancellor, ang 
Order of Deemster ay 
nagsasagawa ng pagiimbistiga, 

nagbibigay ng mga mungkahi at naglalapat ng 
lunas sa mga problema nakakaapekto sa 
tradisyon. Bilang patakaran, hiihirang ang isang 
Deemster na Pro Tem, ibig sabihin sya ay 
maglilingkod sa isang pagkakataon lamang, 
pero may ilang mga deemster na itinatalaga sa 
mahaba at walang payak na panahon. Ang 
pinuno ng Order of Deemster ay si M. Rev. 
Donald Lewis FP. 

 
Order of Heralds - Ang 
Order of Herald ay tumutupad 
sa mga nabibilang na 
tungkulin at gampaning 
seremonyal.  Kabilang sa mga 
tungkulin ng Herald ay ang 

pagsubaybay sa mga sagisag ng Tradisyon 
(personal, temple, shrine and order bilang 
halimbawa) Ilang mga Herald ay gumaganap ng 
marangal na tungkulin sa gawain ng ritwal 
tulad ng lictors, virgers, o tagasubaysabay. 
Bilang karagdagan, ang mga Heralds minsan ay 
kumikilos bilang mga messenger o embahador 
din. Ang isang Templo o isang Order ay 
maaaring humirang ng mga permanenteng 
Heralds o hihirangin ang Heralds Pro Tem na 
naglilingkod sa isang pagkakataon lamang. Ang 
mga Heralds na itinalaga mismo ng Tradisyon 
at nagdadala ng mga tungkulin sa buong 
Tradisyon ay tinatawag na Grand Heralds 
ngunit karaniwang inilalarawan lamang ng mga 
tiyak na pamagat tulad ng Witan Herald o 
Elder’s Herald. Ang pinuno ng Order of Herald 
ay si M. Rev. Don Lewis FP. 
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CORRELLIAN ADVERTISING 
Ang mga Patalastas para 
sa Correllian Time ay 
nagkakahalaga ng $ 12.00 
kada buawan na may sukat 
na 1 Pulgada hangang 2 
pulgada kada pitak. Kung 
nais mong magkaroon ng 

patalastas sa aming Limbagin, maari 
makipagugnayan sa amin sa pamamagitan 
ng pag email sa correlliantimes@gmail.com 
 

Binagong Sigils: 
Mabilog $5, Plasa $7. 
Makipag-ugnay sa 
Salena Murdock sa  

murdocksam1@yahoo.com. 
 

ANG MGA NAGBIBIGAY ZONE 
 

 
 
 
 
Tinatangap ng 
Correllian Nativist 

Tradition ang inyong Financial na tulong. 
Ang kusang loob mong pagtulong ay labis 
naming kinikilala. Ang iyong handog, gaano 
man ito kaliit ay malaking bagay ito para 
makapaghatid ng paglilingkod sa ating 
tradisyon. Nauunawaan ng mga nagbibigay 
ang magandang dulot nito sa pagitan ng 
nagbibigay at tumatangap. Kung meron 
kayong katanungan, maari lamang na 
kausapin si Ret. Rev. Ser Mike Neal AP sa 
pamamagitan ng pag email sa 
CNTFundRaisingOffice@earthlink.net 

KARUNUNGAN NG BATCHY 
by Silas Mimir 
Ang taong ito ay naging mahirap na taon 
para sa lahat at makikita kung paano sa 
unang yugto ng Witchy Wisdom ay ilalahad 
ang mga ito.  Lagi tayong naririto para 
matuto ng mga aralin, at pinili natin 
pumarito ngayon. Ang taong ito ay 
nagdudulot ng maraming aralin para 
matutunan.  Pinili natin ang iba’t ibang 
paraan para igugol habang tayo ay naka 
quarantine. Ang ilang ay natuto ng bagong 
kasanayan, at ang iba ay sinamantala para 
makapagpahinga, at ang ilan ay stressed out 
dahil sa kakulangan ng income.  Paano mo 
man gugulin ang panahon mo ng tama 
habang quarantine, walang sino man dapat 
magsabi sa iyo nito. Para sa akin, gumawa 
ako ng iba’t ibang proyekto at sinamantala 
ko ang pagkakataong ito para pagaralan at 
makilala ang Diwata. Sa aking Templo, wala 
pa kaming Diwata na napili para 
paglingkuran. Kaya ginamit naming ang 
pagkakataon para kilalanin ang Diwata, at 
sinumal ang pagbabasa at pagaaral 

patungkol sa kanya. At sa wakas, ang 
Mystical Rainbow Temple ay humirang at 
napili ang pinaka magandang Diwata na si 
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Aphrodite.  Naaangkop siya sa templo sa 
maraming paraan, at para din sa akin. Ang 
pinakamalaking aral na magsisimula tayong 
matuto mula sa kanya ay ang pagmamahal sa 
sarili. Ngayong buwan, sa pagtatapos ng araling 
ito, magpapakita ako ng isang maliit na ritwal 
mula kay Aphrodite upang matulungan tayong 
mahalin at tanggapin ang ating sarili nang 
kaunti pa. Napakaraming beses na ibinabahagi 
natin ang pag-ibig sa iba, at nagmamalasakit sa 
iba. Kadalasan nakakalimutan nating mahalin 
ang ating sarili. Ang sumusunod na ritwal ay 
inangkop upang madali itong magawa. 
Para sa ritwal ng salamin, kakailanganin ang 
kandila (kahit anong uri ng kandila na syang 
kakatawan kay Aphrodite), isang salamin, at 
journal at ball pen kung nais mong itala ang 
iyong karanasan matapos ang ritwal. 
Magsimula sa pamamagitan ng pagkuha sa 
isang komportableng posisyon. Pakawalan mo 
ang mga sobrang enerhiya.  Lumikha ka ng 
banal na pook masalimuot man o payak na ayon 
sa nais mo.  Sindihan mo ang kandila at hilingin 
mo ang presensya ni Aphrodie.  “Magandang 
Aphrodite, Binibini ng Pagibig. Pinaparangalan 
kita, at sinasamo na ikaw ay sumaamin.  Turuan 
mo kami ng iyong wagas na pagibig. 
Lumalakad kami sa iyong liwanag, habang 
kami ay nananahan sa iyong pagibig. “ Damhin 
mo ang presensya ni Aphrodite at ang kanyang 
pagibig ay bumabalot sa iyong banal na pook. 
Humarap ka sa salamin. Sa salaming ito, tignan 
mo ang iyong talent, ang iyong kaligayahan, 
ang iyong handog, ang iyong pagmamahal, ang 
iyong mga kinahihiligan, ang iyong mga 
pinagmamalaki, ang iyong layunin.  Tignan mo 
ang kagandahan na kumikinang sa iyong mukha 
at katawan,  sa iyong isipan at sa iyong ispiritu. 
Kilalanin, tanggapin at mahalin ang LAHAT ng 
kagandahang nakikita mo. Ito ay bahagi ng 
iyong kabanalan, ang Diwa na nasa iyo. 

Matuwa ka dito. Parangalan mo ito. 
Ipagpatuloymo ito hangang sa kinakailangan. 
At kung handa kana, humarap ka sa salamin at 
sabihin: “Mahal Kita!”. Damhin mo ito. Sa oras 
na natapos mo nang gawin ang lahat, 
pasalamatan mo si Aphrodite sa kanyang 
presensya. Pakawalan mo ang banal na pook at 
magiwan ng alay para kay Aphrodite. Pulot at 
Gatas ay laging katanggap tangap na alay. 
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DISYEMBRE KAUKULANG MGA LIHAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATO: Turque, Onyx  
 
Hayop: Owl, Elk, Kabayo 
 
Bulaklak: Narcissus  
 
NAGHAHARING PLANETA: Jupiter 
 

LIHAM NA MAY MGA EDITOR 
Ang aming mga mambabasa ay inaanyayahan 
na sumulat sa Mga Editor. Upang magawa ito, 
mangyaring i-email ang iyong sulat sa: 
CorrellianTimes@gmail.com  

 
 
 
 

MGA MENSAHE MULA SA MGA EDITOR 

The Correllian Times Tree by Salena Murdock 

 
Chad Blackman - Isang pinagpalang Yule sa 
bawat isa.  Sa pagpapalit ng panahon, tandaan 
na bilang tao tayo ay dapat din magbago. 
Gumugol ng oras sa mga taong may bukas na 
isip at puso. Hangarin na maging mabuting tao 
kesa una. Sumulong sa bagong taon na may 
pagasa at positibong pananaw. Basbasan Nawa! 

 
Stacey Blair - Ang Yule ay may 
pinakamadilim na gabi na may pangako ng 
pagbabalik ng liwanag.  May kadahilanan para 
sa bakasyong ito na nauuna sa gulong ng 
panahon.  Dahil sa pagbabalik ng liwanag, dala 
nito ang pangako ng bagong simula, at ng 
bagong paglago.  Ito ang panahon para suriin 
ang sarili, na abutin natin at tignan ang liwanag 
sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay. 
Hanapin ang katatagan bumangon at siyasatin 
ang kapayapaan. Pinagpalang Yule sa inyong 
lahat! 

 
Pamela Maxwell Griffith - Nais kong batiin 
ng pinagpalang Yule ang lahat. Sa lahat ng mga 
nangyari ngayong taon, dalangin ko na 
matagpuan nyo ang kaligayahan at pagibig, 
kapayapaan at kaaliwan sa mga panahong ito. 
Ngumiti nawa ang mga Diwata sa mga 
pagdiriwang na ito at basbasan kayo ng 
kasaganahan. 
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Kyle Metzger-Binabati ko kayong lahat nang 
Pinagpalang Yule. Nawa ang pagbabalik ng 
araw ay magdala ng liwanag at pagibig sa 
inyong buhay at basbasan kayo ng mabuting 
kalusugan at kasiyahan. 

 
Silas Mimir - Ang gulong ay patuloy na 
umiikot, at lahat tayo ay pinagpala na mabuhay 
sa reyalidad na ito. Pagpalain nawa kayo ng 
mga Diwata at ang inyong pamilya. 

 
Angela Munn (Espesyal na tagapayo) - Nawa 
ang pagikot ng araw ay magdala sa inyo ng 
pagibig, kapayapaan at magandang kapalaran sa 
darating na taon. 

 
Eboni Nash - Sa pagpasok natin sa mga buwan 
ng taglamig at pagtatapos ng taon, umaasa ako 
na ang panahon ng Yule ay magdadala sa inyo 
ng lubos na kasiyahan at kaligayahan kasama 
ang inyong mga mahal sa buhay.  Tandaan ang 
pagakyat at baba ng buhay at lahat ng mga aral 
na dala nito.  Yakapin mo sila at dalhin mo ang 
mga karunungan na iyong taglay sa susunod na 
taon. Ang taong 2020ay nagbigay sa atin ng 
mga bagay na hindi natin inaasahan, pero 
umaasa ako sa pagpasok ng 2021 ang lahat ay 
magbabago na magkakaroon ng pagasa at 
layunin sa ating paglalakbay. Mayari Na at 
Pinagpalang Yule! 

 
Mylinda Whiteley -  Pinagpalang Yule sa 
bawat isa.  Matagpuan nyo nawa ang kaaliwan 
at ang init sa kaalaman na ang araw ay 
magbabalik muli. Ito ay panahon ng pagbabago. 
Gamitin natin ang panahon ng Yule para 
makipagugnayan sa bawat isa at ibahagi ang 
pagibig, kaligayahan, at pagmamalasakit. 
Basbasan Nawa! 
 
 
  

TEMPLE SPOTLIGHT- TEMPLO NG MGA PUNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ang Temple Spotlight ng buwan na ito ay 
magtatampok sa Temple of the Trees mula sa 
Lusby, Maryland! Ang templong ito ay itinatag 
noong taong 9 AQ at nagsilbi sa komunidad 
mula noon. Ang templong ito ay nagsimula 
bilang isang dambana at nakatuon sa 
pagbibigay ng impormasyon tungkol sa 
Tradisyon ng Correllian pati na rin ang mga 
paksa tulad ng kristal na web, at pagtatrabaho 
sa mga enerhiya ng mga puno. Ang pinuno ng 
templong ito ay si Rev.Connie. Si Rev. Connie 
ay nabubuhay ng buong oras sa kanyang 
motorhome at sa gayon ang pagpapanatili ng 
isang online na templo ay hindi 
kapani-paniwalang kapaki-pakinabang at 
nakakatulong sa kanyang lifestyle. 
Ibinahagi ni Rev. Connie na ang kanyang 
kaugnayan sa mga puno ay nagsimula bilang 
isang bata nang nagkaroon siya ng isang napaka 
personal na relasyon sa puno ng Willow. Ang 
ugnayan na ito ay umunlad habang siya ay 
tumanda at nabago sa isang mas mataas na 
interes sa pagtatrabaho sa iba pa na nakatuon sa 
pakikipag-ugnayan sa mga energies ng puno. 

Ngayon ang Templo ng mga Puno ay 
gumagamit ng kanilang posisyon para sa 
pagtulong sa pamayanan. Ang templo ay 
nagtipon ng mga pondo upang magbayad para 
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sa mga debosyonal na imahe para sa mga lokal 
na coven na magagamit sa mga pagdiriwang sa 
piyesta opisyal. Bilang karagdagan, ang mga 
kasapi ng Templo ay nagsagawa ng isang book 
drive ng mga metaphysical at spiritual book na 
ibibigay para sa mga lokal sa pamayanan. 
Naglalakbay pa si Rev. Connie sa US na 
nagho-host ng Sabbats at Esbats sa mga lokal 
na lugar kasama ang Canyons ng Utah, ang 
Blue Ridge Mountains ng Virginia at ang mga 
disyerto ng South Western United States. 
Si Rev. Connie at ang Templo ng mga Puno ay 
patuloy na nagtatrabaho upang itaguyod ang 
mga ideya ng pagkakaugnay sa mga puno at 
ang kahalagahan ng paggamit ng mga energies 
ng puno at ang malalim na personal na 
karanasan na dinala nito. Si Rev. Connie ay 
maaaring makipag-ugnay upang magbigay ng 
mga aral sa pamamagitan ng Zoom at kung ang 
mambabasa ay mapalad, marahil ay dumaan si 
Rev. Connie sa isang bayan na malapit sa iyo! 
 
PISTA OPISYAL NG BUWAN - SATURNALIA 
sa pamamagitan ng Rev. Kyle Metzger HP 

Ang Buwan ng 
Disyembre ay 
napakatagal nang 
natabunan ng 
holiday ng Pasko na 
maraming mga tao 
ang nakakalimutan 
ang isang napaka 
sagrado at 

sinaunang pinagmulan ng Winter holiday 
Season: Saturnalia. Ang Saturnalia ay isang 
piyesta opisyal na nakatuon sa pagsamba kay 
Saturn. Ang piyesta opisyal na ito ay bumagsak 
sa kalagitnaan ng Disyembre at tradisyonal na 
nagsimula tuwing ika-17 ng Disyembre. 
Orihinal na tatlong araw, ang holiday na ito sa 
kalaunan ay lumawak sa isang kabuuang pitong 

araw at normal na nagtatapos sa ika-23. 
Kapansin-pansin sapat na ang Saturnalia ay 
may maraming pagkakatulad sa modernong 
pagdiriwang ng Pasko kasama ang pagbibigay 
ng mga regalo at pagpunta sa pintuan ng 
pag-awit ng mga kanta at pangkalahatang 
kasiyahan. Mayroong debate sa mga iskolar 
subalit, dahil ang ilang mga tao ay naniniwala 
na ang Saturnalia ay isang pauna sa holiday ng 
Christ Mass subalit ang iba ay naniniwala na 
ang Pasko ay isang sikat na piyesta opisyal sa 
mga Kristiyano sa loob ng maraming taon at 
ang modernong pagkakatawang-tao ay hindi 
naging tanyag tulad ng ngayon. hanggang ilang 
daang taon na ang nakakalipas.  Sinasabi ng 
debate na kung ano ang naiintindihan natin 
ngayon bilang Pasko ay maaaring mas 
nauugnay sa Saturnalia kaysa sa kung paano ito 
ipinagdiwang ng mga unang Kristiyano. Sa 
kabaligtaran ng mga tagataguyod ng Paganism 
ay inaangkin na ang Pasko ay isang 
kasuklam-suklam na bastardisasyon ng 
sinaunang pagdiriwang ng Saturnalia. Hindi 
iyon ang paksa ng artikulong ito, gayunpaman, 
kaya't ang karagdagang pananaliksik ay 
maaaring mabigyan ng kagustuhan tulad ng 
nais ng mambabasa. 
Ang Saturn (Greek. Kronos) ay isang sinaunang 
pang-agrikultura na Diyos na sinamba ng mga 
sinaunang Greco-Roman pati na rin ang mga 
nagsasagawa ng Hellenic Reconstructionism. Si 
Saturn ay anak nina Uranus at Gaea at isa sa 12 
titans. Para sa mga hindi maaalala, kalaunan ay 
napatalsik siya ng kanyang anak, tulad ng 
ginawa ni Saturn sa kanyang sariling ama sa 
kanyang panahon. Dahil sa isang propesiya ni 
Gaia, inihula na ang mga anak ni Saturn ay 
magpapabagsak sa kanya at sakupin ang 
mundo. Bilang tugon, pinili ni Saturn na kainin 
isa-isa ang lahat ng kanyang mga anak upang 
mamuno siya magpakailanman. Si Rhea, asawa 
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ni Saturn, ay itinago ang kanilang anak na si 
Jupiter hanggang sa siya ay sapat na upang 
ibagsak si Saturn. Maya-maya ay nagawa niya 
at tumakas si Saturn. Ang ilang mga alamat ay 
hindi sumasang-ayon sa susunod na nangyari 
subalit para sa maagang mga Romano Saturn ay 
pinaniniwalaan na dumating sa Realm of Men 
to Latium (Italya) kung saan sinimulan niya ang 
isang sikat na Golden Age ng sibilisasyon. 
Pinaniniwalaan na sa panahong ito, ang Saturn 
ay naging isang bagay ng isang Culture Hero sa 
pamamagitan ng pagbibigay ng kinakailangang 
impormasyon sa mga tao tungkol sa pagsasaka 
at agrikultura upang makinabang sila. Ito ang 
saligan ng pagdiriwang ng Saturnalia. 

Ang isang kagiliw-giliw na kasanayan na 
ginawa sa panahon 
ng Saturnalia ay 
ang pagsasanay ng 
pagpili ng isang 
King-for-a-day. Ito 
ay isang 
pangkaraniwang 
kasanayan sa 
sinaunang mundo 
subalit madalas itong nagresulta sa napiling 
"hari" na ritwal na isinakripisyo bilang isang 
paraan upang magbigay karangalan sa mga 
Diyos. Ang scapegoat na ito ay isang likas na 
pag-unlad ng maraming mga nakaraang kultura 
na talagang sinasakripisyo ang totoong hari 
para sa mga pagpapala mula sa kanilang mga 
Diyos. Maya-maya ay naging morphed ito sa 
pagkakaroon ng isang scapegoat king na 
pumalit sa lugar. Ipinapahiwatig ng 
pananaliksik na hindi ito ang kasanayan sa 
Saturnalia: Ang isang indibidwal ay pinili 
upang kumilos bilang isang Master of 
Ceremonies upang tumulong sa pagbuo ng 
pagsasaya. Pinag-iisipan ko ito ng mga 
barmaids sa Hofbrauhaus na susubukan na 

bilisan ang mga parokyano upang sumayaw, 
magsayaw, at bumili ng mas maraming booze. 
Ang pagsasanay ng pagsasaya, paggawa ng 
kalokohan at praktikal na pagbibiro ay isang 
pangkaraniwang pangyayari sa holiday na ito. 

Ang isang kagiliw-giliw na aspeto ng holiday 
na ito na hindi ko pa alam ay ang pagsasanay 
ng paggawa ng iba't ibang mga bagay na votive. 
Ang isa sa mga huling araw ng pagdiriwang na 
ito, isang espesyal na pop-up market ay nilikha 
upang bilhin ang mga item na ito ng mga 
tagapunta sa pagdiriwang bilang mga regalo sa 
bawat isa. Ang mga kandila, wax figurine at 
wax fruit at kahit mga imahe ng pagka-diyos ay 
ginawa at ipinagbibili upang mabili. 
Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang mga 
bagay na ito ay maaaring ginamit bilang isang 
ritwal na scapegoat upang mapalitan ang mga 
sakripisyo na sa mga sinaunang araw ay 
maaaring maging tao. Gawin natin ang oras na 
ito upang magsaya sa pamilya, mga kaibigan at 
walang kabuluhan sa Saturnalia na ito at 
Pagpalain! 

 
 

AUNAWA: Ang lahat ng nilalaman sa loob ng mga 
pahinang ito ay pagmamay-ari ng Correllian Times at / o 

ito ang Mga Editor. Ang pahintulot ay dapat na ibigay 

bago madoble. Ang mga pagsusumite ay naka-print sa 

paghuhusga ng Mga Editor. 

 
 

Ang sumusunod na mga pahina ay mga 
pahina ng pangkulay at libangan para sa 
lahat. I-print ang pahina at tamasahin! 
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