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By Rev. Ser Eboni Nash 
 

Tulad sa pagsisimula ng Bagong Taon, marami pa rin sa atin ang nananangan sa 
masalimuot na bakas ng nakaraang taon.  Iniwan sa atin ng 2020 ang pagtataka kung saan 
tutungo ang taong 2021. Ganun pa man ang landas ay magpapatuloy, at lubos na matututo sa 
mga aralin nito. Ang mga katanungan natin ay maari pang masagot. Magagampanan pa natin 
ang ating mga tungkulin. Gayun pa man tayo bilang Correllian ay pinili nating tukuyin ang mga 
bagong linggong darating, magagawa natin ito sa pagkaalam na ang ating pananampalataya ay 
nagbigay sa atin ng mga kasangkapan upang magpatuloy at umunlad, kahit na parang wala 
namang paraan. Isa sa mga maraming bagay na aking natuklasan sa paglalakbay na espiritwal 
na ito ay marami tayong makakamit mula sa mga maliliit na bagay na tinuring ng iba kung atin 
lang ito pagaganahin. Ito ay ang saligan na inaasahan ko na maitatag natin bilang tradisyon, 
habang sinusuong natin ang ating bagong katotohanan. Marami ang nagtatanong sa kanilang 
sarili, “Saan ako tutungo mula rito?” Dito papasok ang ating mga katuruan upang paalalahanan 
tayo na may mga posibilidad sa lahat ng bagay.  
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Bilang mangkukulam, alam natin ang kakayahan ng kapangyarihan na makapagbago. 

Tayo ay magpapatuloy na ibahin ang tuon ng ating kaisipan upang mabago at makagawa ng 
daan sa ating bagong pakikipagsapalaran, at ang ating layunin ay lubos na maramdaman sa 
ating paggamit ng kapangyarihan.  Gamitin nyo ang taong ito upang baguhin ang lakas ng 
inyong kapangyarihan, at magsimula na may bagong kalooban. Nawa ang Pagpapala ng mga 
Anito at Diwata ay suma inyong lahat. Padayon Taong 21 ng Aquarius! Padayon! 

 
 
LORD DON’S CORNER 

By M. Rev. Donald Lewis-Highcorrell 

Greetings all, (Kamusta ang Lahat,) 

Sa pagtatapos ng isa na namang taon, ating nakaugalian na 
balikan ang nakaraan at pagbulayan ang mga kaganapan sa taong 
iyon; upang alalahanin ang ating mga inaasahang magawa sa taong 
iyon, at kung ano man ang ating mga natutunan. 

Sa ating pagsusuri sa taong 2020 AD o taong ika-20 ng 
Aquarius, maari nating masabi na isa ito sa napakahirap na taon na 
dumaan sa ating buhay. Isa itong taon ng pagpupumiglas at 
pagkawala sa maraming antas: ang mga sakit at alitan sa politka na 
sumalanta sa mundo, maraming mga tao ang nawalan ng mga 

mahal sa buhay o  tiniis ang mga paghihirap sa ekonomiya dahil sa mga ito. Buwan buwan ay 
tila lumalala ang ating kalagayan. Tunay nga napakahirap ng taong ito. Marami sa atin ay 
tinuring ito na malagim na taon sa ating Kaluluwa. 

 Gayunman, tayo bilang ispiritwal at mahiwaga, nalalaman natin ang pagsubok na 
dumating sa atin na may kadahilanan. Alam nating harapin ang mga anino, gaano man ito 
kahirap at kasakit, at di natin ito tinuturing na kamalasan bagkus ito ay pagkakataon upang 
paghilumin ang mga sugat at mapadaloy ang kapangyarihan. 

 
Madalas akong tanungin kung ano ang iniisip kong mahalagang bahagi sa pagsasanay na 

ispiritwal. At kadalasan kong sagutin ay ang pakikipaggawa sa Anino o shadow work. Ang 
anino ay bahagi n gating sarili na di natin nakikita, ang bahaging ito na madalas na hindi 
pinapansin dahil ang bahaging ito ay naitatago.  Ang Anino ay nalikha dahil sa troma at takot, 
at kadalasan ay kinokontrol tayo sa paraan na hindi natin namamalayan- kahit na ito ay 
nakatago sa ating kamalayan ang ating anino ay nananatiling pinakaaktibong bahagi ng ating 
kaluluwa. 
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Sa pagawa ng ating anino ating nababawi ang ating kapangyarihan na nahadlagan, an 

gating tinatagong nakaraan, at tinutuwid ang mga nakabaluktod nating panloob na kawad.  
Itong taon ng 2020 AD o ika 20 ng Aquarius, ay naging taon upang harapin natin an gating 
Anino bilang nilalang ng sanlibutang ito at madalas ay bilang indibidwal: ang pangit na 
katotohanan na ating itinatago ay naihayag, at ang mga masaklap nating kinatatakutan ay ating 
hinarap. 

Ang pagsasaayos ng ating anino ay 
mahalagang bahagi ng bawat tao sa kanilang 
paglalakbay na isipirtwal, at ito rin ay 
mahalagang bahagi sa pagbabago ng panahon. 
Tayo bilang Correllian ay nagtrabaho sa loob ng 
maraming taon sa kaisipan ng Pagbabago ng 
Panahon at ang kaalaman na may mahalagang 
tungkulin tayo na gagampanin sa kaisipang ito.  At 
palagiang naging malinaw para sa atin na ang 
Pagbabago ng Panahon ay hindi isang kaganapan 
bagkus ito ay isang proseso. Maaring ang ating 
kalendaryo bilang Correllian ay nailagay sa 
Pagbabago ng Panahon noong taong 2000 AD o 
taong 0 ng Aquarius, ngunit ang proseso ay 
nagsimula pa bago ang panahong ito at 
magpapatuloy sa ating malayong hinaharap.  Ang 
Bagong Panahon ay isinilang na, ngunit ito ay 
hinuhubog pa, at tulad natin bilang mga tao, ang 
Anino ay kailangang harapin. 

 
Kung ating tatangihan na makita ang anino at ang lahat na nakapaloob dito, makikita 

natin ang ating sarili na kumikilos sa mga balikong layunin, na napapailalim sa mga takot at 
limitasyon na hindi natin namamalayan.Kung ating inaayos ang ating mga anino, makikita natin 
ang mga baradong daluyan ng kapangyarihan at magkakaroon tayo ng kakayahan na maisaayos 
ito at mapagtagumpayan. Sa pandaigdigang antas, hinatid tayo ng taong ito upang harapin ang 
panlipunang Anino, at sa maraming pagkakaton ay hinarap din natin ang pansariling anino. 
Mga sinaunang poot at kawalan ng katarungan, malalim na takot at kawalan ng katiyakan 
kapwa lehitimo at walang batayan ay dinala tayo sa liwanag kung saan maaari silang makita 
nang napakalinaw, at kahit papaano sa mga handang tumingin. Bilang mga taong espiritwal 
kailangan nating maging handa na makita at harapin ang mga bagay na ito kung nais nating 
buuin ang mas magandang hinaharap na inaasahan nating lahat - at ipinakita sa atin ng Espiritu. 
Ngayon dapat tayong magtrabaho upang matugunan ang mga ito at muling baguhin ang mundo 
para sa ikabubuti.  
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Ang isang anyo nito ay upang tanggalin ang takot at sakit na dulot nito. Noong ika 31 ng 

Oktubre, Panahon ng Undas sa Hilagang Bahagi ng Mundo at Beltane naman sa katimugang 
bahagi ng mundo, ating isinagawa ang Pandaigdigang Ritwal ng Pagtangis kung saan nilalayon 
nito na pakawalan sa pamamagitan ng pagtangis an gating mga sakit, takot, galit na ating tangan 
tangan sa taong ito.  Sa pamamagitan ng paglalabas ng mga hinanakit nagkakaroon tayo ng 
kaliwanagan na kumilos pasulong. Pakiramdam ko na ang ritwal na ito ay nakatulong upang na 
pakilusin ang pagbabago ng lakas na makikita natin ang epekto nito kung saan saan. Malinaw 
na mas maraming trabaho pa ang dapat gawin - sa katunayan, mas maraming trabaho pa ang 
dapat maisagawa.  Ngunit sa pamamagitan ng paglabas ng labis na sakit at nakaharang na 
enerhiya ay napabuti natin ang ating mga kakayahang gawin ang mga gawaing iyon. 

 
Higit sa pagiwan sa ating mga anino sa ating likuran, dapat natin itong tugunan sa 

pamamagitan ng ating mga pagkilos. Ang ating Kampanya para sa kapayapaan na isinasagawa 
natin sa ating Tradisyon Correllian ay naging mas lubos na mahalaga kesa sa dati, na ating 
itutuon na palakasin ang kapangyarihan ng Pagibig at Kapayapaan laban sa takot at pagkamuhi. 
Hinihimok ko kayo na makiisa kayo sa gawain ng ating mga Taga habi ng Kapayapaan at 
mandirigma para sa kapayapaan sa pagpapanata sa kapangyarihan ng Kapayapaan.  Ngunit 
dapat nating tandaan na ang kapayapaan ay hindi lamang kawalan ng bukas na tunggalian - ang 
kapayapaan ay nangangailangan ng Katarungan. Walang sinuman ang dapat mamuhay sa tao o 
ang malala ay mamatay, dahil kung sino sila. Ang kapayapaan ay umiiral lamang kung ang tao 
ay makapamumuhay at mahuhusgahan ayon sa kanilang nagawa at hindi kung sino sila noon 
sila ay isinilang.  Ang Katarungan ay maging tunay na makatarungan, ay dapat pantay sa lahat 
ng tao ano man ang kanilang lahi, kasarian, kaangkupang sekswal at iba pa. Ito ang mga 
ipinapanalangin natin sa kapayapaan at di lang ang kawalan ng bukas na tungalian. 

 
Sumakatuwid habang lilisanin natin ang taong 2020, huwag nating pagtuunan ng pansin 

ang mga paghihirap na hinahangad nating iwanan sa nakaraan ngunit sa kabutihan na 
magagawa natin sa hinaharap. Aangkinin natin ang ating tungkulin sa pagbuo ng isang mas 
mahusay na mundo. Italagang muli natin an gating sarili sa Correllian Peace Prayer at sa lahat 
na kinakatawan nito: 

Dalangin natin ay Kapayapaan 
Dalangin natin ay Pagibig 

Dalangin natin ay Katatagan 
Dalangin natin na manaig ang Pagibig laban sa Takot 

At hangad natin na balutin ng kapangyarihan ng pagibig at kapayapaan ang lahat ng tao 
sa sanlibutan. 

Nililikha natin ito at tinatanggap 
Sa ating kagustuhan, Mangyari Na! 
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Hangang sa muli, Basbasan Nawa! 

 
M. Rev. Donald Lewis-Highcorrell 

First Priest and Chancellor, Correllian Tradition 

Vox Cerrianus, Apu Tanglaw Liwanag, Member 

Triad Union 

LADY STEPHANIE’S CORNER 
By Stephanie Leon Neal 

Pagtuklas sa Sarili 
Ikalawang Bahagi 
Hibla ng Sapot 
 Sa yugtong ito, matutugunan natin na mabawasan, malipat o 
mawasak ang ating anino kung saan nakasalalay ang ating sensibilidad at 
pagkatao. 
 

 Sa pangkalahatan, ang mga anino ay mga ugali ng 
pagkatao na nagsasanhi sa isang indibidwal na maapektuhan 
ng takot o kawalang-interes na nagtatago ng ilang mga 
pananaw sa loob ng buhay ng isang tao. Ang anino ay 
bahagi natin na napahiya o nasaktan noong nakaraan. Ang 
mga bahaging ito ay nagpapakita ng maraming paraan sa 
atingbuhay na lumilikha ng isang bitag o landas patungo sa 
isang limitadong buhay. Ang isang anino ay mapapahina 
kung ito ay mababawasan o mapalitan at maging isang 
gintong bahagdan sa natatagong kasanayan upang 
maipalabas tayo sa ating lungga ng kuneho o di kaya ay 
lumikha ng bagong tahanan para sa bagong kakaibang 
talento. Isaalang alang nyo ang sapot ng gagamba ito ay 
hindi kagandahan at ito ay nagsisilbing bitag para sa mga 
lumilipad na insekto na dumadapo sa kanyang hibla? Ganito 
kung paano ang ating mga anino ay naguugali, ang mismong 
bagay na naglilimita sa atin sa nakaraan, ngayon ay nagbago 
at pinakakawalan tayo para maging kung sino talaga tayo. 
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 Tayo ay naturuan na may ilang paniniwala na nakabubuti para sa atin, na sa katotohanan 
ay naging gamot na pampatulog kung saan ay napigilan tayo na maipahayag natin ang ating 
sarili ng buo at makamit an gating tunay na galing.  
 At dahil sa nabangit natin yan, ating tignan ang ilang mga pahayag at kaganapan na 
maaring maging katalista o magpakilos sa ating anino na tumindig at tumugon sa mga pahayag 
at kaganapan na di kaaya-aya. Sa tuwing may mahirap na kaganapan, ang tao ay nagdadala ng 
di mapigilang anino, na kadalasan, tumutugon ang anino hindi dahil sa pahayag o mahirap na 
kaganapan, na tinitignan nya ang sitwasyon ayon sa kanyang pananaw. Maaring ang mga 
pahayag ay di sinasadya o talagang nakapananakit, ganun pa man ating napagpasyahan na ituon 
ang pansin sa katotohanan ng pangyayari o sa kaganapan kung paano ito naunawaan ng anino, 
at ito ay nasa ating kapasiyahan.  
 Ang mga sumusunod na pahayag ay aking narinig mula sa iba habang ako’y naglilingkod 
sa kanila bilang Tagapagpayong Ispiritual sa loob ng mga Dekada o di kaya sa 
pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan. 
 At higit sa lahat, ang mga sumusunod na komento ay karaniwang payo at paniniwala na 
hindi kapaki-pakinabang para sa ilan sa maikling panahon o pangmatagalan. 

●  “Nakakasiguro ka ba na alam mo ang iyong ginagawa?” 
 Kahit na walang pakay na masama ang isang tao, an gating anino ay nagtatanim ng 
munting punla ng pagaalinlangan sa loob natin na wala naman noong una, kung kaya dapat ay 
pagpagin natin ang mga pagaalinlangan sa sarili and kumilos pasulong sa ating mga plano at 

hindi ayon sa plano ng ating anino. 
● “Napakahalaga na maging patas sa lahat ng bagay” 

 Ang kalikasan mismo ay hindi palagiang patas, 
maari nating subukan pero kailanman ay hindi palagiang 
patas sa lahat ng pagkakataon, at ito ay natural. Sa 
katotohanan kapag ang bagay ay kumiling ng di pantay 
doon nagaganap ang pagbabago at ito ay isang 
kasiguruhan. Kung masumpungan natin an gating sarili na 
patas, iyon ay mabuti, at kung masumpungan naman natin 
ang ating sarili na kumikiling ito man ay mabuti rin. 

• “Kapag may pagkakaisa ang lahat ay maisasayos sa 
lugar.” 

 Maraming kahulugan ang pagkakaisa sa maraming 
tao.  Ang pagsasama-sama ay isa, at susunod ay ano na?  
Maraming pagsusumikap, pagpaplano sa mga proseso, 
pakikipagtalastasan, pagpa follow-up at sundin sa 
pamamagitan ng maraming mga hanay ng kasanayan, sa 
napakaraming mga personalidad.  
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Mas gusto ko sa ating layunin ay magtipon muna na may pagkakaisa pagkatapos ay 
sumulong tungo sa pagkakasundo. Ang pagkakaisa ay hindi madaling isagawa, gumugugol ito 
ng maraming pagsisikap upang makamit at mapanatiling epektibo ang pagkilos upang ito ay 
maging kapaki pakinabang. 

●  “Maging mapagpasensya at hintayin ang pagkakataon o katarungan na dumating sa iyo.” 
 Maraming mga tao at mga pangkat na napapabayaan ang nabigyan ng payo o pangako sa 
loob ng isang daang taon maging siglo o may ibang nakatanggap ng pahayag na ito mga ilang 
taon lang, ay lahat naghihintay.  Ito ang bagong panahon na kung saan ang mga napabayaan ay 
naghihintay ng lubos na matagal, na halos maubos na ang kanilang pasensya. Pagod na sa 
paghihintay para sa kanilang buong karapatan or buong pagkakataon na maganap at hindi 
naganap.  Panahon na ngayon na lumikha ng bagong saligan na batay sa kulam at pagsasama sa 
lahat.  Kapag ito ay nangyari ang mundo ay hindi malalaglag sa kanyang kinatatayuan, ngunit 
sya ay magagalak. Ito ang panahon para sa katapangan, oras upang hanapin ang ating tinig at 
magsalita para sa ating sarili at para sa iba upang ang lahat ay makinabang bandang huli.  Ito ay 
isang kapanapanabik na panahon upang muling makuha at ipakita ang ating kamangha-
manghang mga kasanayan sa buong mundo. 

● “Tandaan mo ang iyong hanganan”. 
 Tandaan, na tayo ay walang hanganan upang 
makapaglakbay saan man, ano mang oras sa kaninu mang 
tao. Tayo ay Mangkukulam, na nilikha ng mapagmahal 
na Manliklikha na lumikha ng mapagmahal na 
manlilikha.  

• “Hindi ko magagawa yan dahil sa 20 dahilan.” 
 Magkaroon ka ng kamalayan sa pag-sabotahe mo 
sa iyong sarili. Minsan tayo ay dumarating na may 
maraming dahilan kung bakit hindi natin makamit ang 
mga bagay na gusto natin. Simulam mo magkaroon ng 
listahan ng mga dahilan bakit mo magagawa ang mga 
bagay na gusto mo. Tignan mo ang iyong sarili kung 
paano ka nakikita ng mga Diwata. 

● “Ito ay madali lang, itim o puti mamili ka ng isa.” 
 Ang pahayag na ito ay malayo sa katotohanan 
bagaman may ibang tao na nakikita nila ang kanilang sarili bilang itim o puti na 
nangangahulugan na nakaligtaan nila kadalasan ang ano mang nagaganap sa paligid nila o di 
kaya madalas na nababagabag dahil ang kanilang mundo ay di tugma sa kanilang 
pinaniniwalaan.  
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Maraming mga tao ang namumuhay sa walang kasiguruhan, sa kabila ng maraming kasiyahang 
makikita, sa lahat ng pagkakaiba, sa lahat ng mga diskarte sa buhay ay nagpapalawak sa ating 
pananaw.  Parehong kaisipan na itim o puti at lahat ng kulay ay parehong mabuti. Ang isa ay 
nagpapalawak at ang isa ay pangkaranasan. 

● Ito ay hindi isang pahayag bagkus ay pangyayari. 
Inaasahan: Kung tayo ay maglalakad sa isang pangyayari na may di makatotohanang inaasahan 
kung ano ang gagawin ng ibang tao para sa atin, ay madalas tayo ay mabibigo. Walang sinuman 
ang makakasukat sa napakataas natin inaasahan. Ang pagpapahintulot ng ating sarili upang 
masiyahan tayo sa pagpapakila ng ibang tao sa paraan na gusto nila; maliban kung sila ay 
nagabanta ng masama ay ibang kwento ito. 

• “Magkaroon ka ng Layunin para sa sarili.” 
 May mga tao na hindi kailanman gumawa ng isang layunin at nabuhay ng Masaya. Ang 
pagkakaroon ng layunin sa buhay ay mabuti at kung wala man ay mabuti rin naman. 

• Kaganapan: Ang ibang tao ay nagpapaliwanag kung ano ang matagumpay na buhay. 
Pagkataposay sinubukan mo sa iyong makakaya ang mabuhay ayon sa pagpapakahulugan 
ng tagumpay para sa iyong buhay. Ang tagumpay ay maari lamang mabigyan ng 
kahulugan sa pamamagitan ng iyong sarili kung paano ka magtatagumpay. 

 Habang ang ilan ay pinapahalagahan o pinapahamak ang iba ng kanilang mga anino sa 
mga di makatotohanang pamantayan, upang magdulot ng paghihiwalay sa halip na mapalapit sa 
isa’t isa.  
 Ang pagsupil sa ating anino ay nakasalalay kung paano natin ituring ang ating sarili ng 
palagian. Sa maraming pagkakataon, sa pamamagitan ng pagkilala ng ating anino, nagbabago 
ng daglian ang ating anino, habang ang iba ay kinakailangan pang sumailalim sa pagpapauli ng 
kaluluwa ng maraming beses.  
 Maraming paraan para ayusin ang ating anino, ang isang paraan ay mahalin natin sila 
upang manumbalik ang kalusugan, manumbalik ang liwanag at layunin. Ang pagpapaalam sa 
kanila kung paano dapat umasal, at hindi ang kabaligtaran. 
 Kinukulayan ng anino ang mga inaasahan at kakayahan humusga ng isang tao, sa 
sandaling nabawasan, natalo o nailipat ang bawat anino ay nagiging isang sinag ng ilaw. 
 Sa halip na tignan natin ang anino na kinakalaban tayo, tignan natin ito bilang 
kumikinang na kapirasong hibla ng pilak na inihabi sa isang dakilang bagay na lubos natin 
ipagpapasalamat na inihubog sa pagbuo sa Sapot ng Buhay. Tulad ng pilak na hibla ng sapot na 
kumilos sa atin silay nabago upang maging ating kakampi. 
Sa pamamagitan ng Pag Ibig at Liwanag! 
 
Rev. Stephanie Neal 
Correllian.com    
StephanieLeonNeal.com 

 

http://www.correllian.com/
https://www.stephanieleonneal.com/
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DIRECTOR’S NEWS      
By Rt. Rev. Ser Jason Highcorrell 

 
Maligayang Bagong Taon mga kapwa ko Correllian ang mga Kapatid 
kong Pagano. Itong nakalipas na taon ay pihadong puno ng pagsubok 
at sama ng loob. Ganun pa man ay sumulong tayo sa taong 2021 at 
tandaan, bilang tao, tayo ang gumagawa ng alon sa lawang ito na kung 
tawagin ay mundo. Hayaan na ang alon na ating ginagawa ay 
magpatuloy na gumawa ng mabuti sa tao, batiin at tanguhan ang mga 
tao na di pa natin kakilala, magpadala ng mga 
cards sa nursing homes, tanungin ating mga kapit 

bahay kung may kailangan sila sa tindahan, at marami pang iba. Sa kabila 
ng kadilimang hatid sa atin ng taong 2020, pahintulutan nyo na maging 
liwanag naman tayo ngayong Taong 2021.  
“Dakilang Ina at Mahal na Ama pagpalain ninyo ang bawat isa sa taong ito, 
ng pagmamalasakit, pagtitiyaga, ng iyong lakas sa ano mang bagyong 
darating ngayong taong ito. Ingatan nawa kami ng iyong pagmamahal at 
patnubayan kami na masumpungan ang inyong hiwaga. Hinihingi namin 
ito. Mayari Na!” 
 
THE MEN’S GREEN TENT: PRIDE: THE UNSEEN DANGERS 

By Rev. Ser Chad Blackman 
Kamusta muli sa lahat, 
 
Ngayong buwan nais kong pagusapan ang damdamin na Pagmamataas.  Ang 
damdaming ito ay nagtutulak sa atin na may paguudyok at may pagkukusa na 
gawin ang mga bagay na minsan ay iniisip natin na higit sa ating makakaya.  
Gayunpaman, ang damdaming ito na nagtutulak sa tao para magbuhat ng 
sariling bangko at maging padalos dalos sa kanilang mga pagkilos at 

paguugali sa kanilang sarili at kapwa ay naging kahumalingan na. Madalas di na maaalis ito sa 
mata at isipan ng mga taong nakakilala sa iyo. Ang pagmamataas ay tinukoy bilang ating 
pagtingin sa sarili, sa mabubuting termino na nagmumula sa isang lugar ng labis na kababaang-
loob at positibong pagganyak, hindi para sa sarili tulad ng mas mabuti sa lahat ng nag-aalala.  
 
 

Ito ay tumatawag muli sa pagsasanay ng maingat na pagiisip, tulad ng napagusapan natin 
noong nakaraan, kung tayo ay magiisip at titignan ang pananaw ng iba at sa sarili. Sa 
paguugnay sa ispiritu o dakilang kamalayan, makakakuha tayo ng higit na pang-unawa at 
patnubay sa pagtupad sa iyong layunin sa buhay sa isang positibong pamamaraan. Ito ay ang 
konsepto ng pagtingin sa salamin at suriin ang ating sarili at kung ano ang maaaring maging 
tayo. Ang pagiging sa isang lugar ng serbisyo sa labas ng ating sarili ay maaaring maging lubos 
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na nagbibigay-kasiyahan at binibigyan tayo ng pakiramdam ng pagmamataas na hindi hinimok 
ang pagkamakasarili. Sa inyong pagbubulay, sanayin ang pagsusuri sa sarili ng palagian at sa 
tingin ko ay masusumpungan nyo ang kalubusan ng inyong buhay. Hangang sa Muli, Basbasan 
Nawa! 
 
THE WOMEN’S RED TENT 

By Rev. Pamela Griffith, HP 
Maligayang buwan ng Enero mga Kababaihan, 

Ngayon buwan ay magiging abala tayo sa pagbibigay ng kamalayan!!! Kung 
meron kang katanungan maaring lagitikin ang kulay bughaw na titik at ito ay 
iuugnay ka sa mga 
kaalaman.  

● Cervical Health Awareness Month 
● National Birth Defects Prevention 

Month 
● National Glaucoma Awareness 

Month 
● National Radon Action Month 
● National Stalking Awareness Month 
● National Winter Sports Traumatic 

Brain Injury (TBI) Awareness Month 
● Thyroid Awareness Month 
● National Folic Acid Awareness 

Week (Jan. 5–11) 

Habang tinitignan ko ang bahaging ito, 
napukaw ang aking tuon ng 2 bagay na 
nakasulat ditto kung kaya heto ang kalatas ng 
Pulang Tolda: 

KAMALAYAN PATUNGKOL SA LIHIM NA PAGSUBAYAY SA IBA: Dapat bang 
maging ganito???!!! 

Ito ay isang krimen at ito ay pinaparusahan ng batas. Ito ay hindi lang krimen na pisikal, 
ito ay isang emotional at psychological crime.  Maaari itong makapagpahina sa biktima at 
kanilang pamilya. Katulad din nito ang Bullying, cyber stalking, karahasan sa bahay, 
pangkukuyog at paninikil. Ito ay isang partikular na karumal-dumal na krimen para sa mga 
biktima ng kababaihan, tulad ng anumang pang-aabuso sa bahay. 

 

https://www.healthline.com/health/cervical-cancer
https://www.healthline.com/health/birth-defects
https://www.healthline.com/health/glaucoma
https://www.healthline.com/human-body-maps/thyroid-gland
https://www.healthline.com/health/food-nutrition/folate-folic-acid
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Bilang naging biktima din ng karahasan sa loob ng tahanan, sinasabi ko sa iyo kahit 50 
taon na ang nakakaraan, kung maipaalala sa akin, mararamdaman ko ulit ito na parang kahapon 
lang nangyari. Totoo, nakakapagpabago ng buhay ang karanasang ito. Babaguhin nya kung sino 
ka at paano mo mararamdaman ang mga bagay na hindi mo inaakala noon. Matututo kang 
makinig sa munting tinig sa kalooban mo na pinagiingat ka na huwag maglakad sa kalsadamg 
iyon, o di kaya maglakad malapit sa gusaling iyon at palagiang nakupo na nakasandal ang iyong 
likod sa pader. Sa totoo dahil sa pangyayaring ito natuto akong makinig sa munting 
mangkukulam sa kalooban ko pag sinabi nyang Tignan mo. Pinahusay at pinatalas nito ang 
aking pakiramdam. Bagaman, maaring hindi ko mapasalamatan ang paraan kung paano ko 
nakuha ang ganoong pakiramdam, pero ngayon ay lubos akong nagpapasalamat na meron na 
ako nito. 

Ang mga kababaihan ngayon kahit papaano ay may higit na tulong para sa resulta ng 
krimen na ito. Ngunit marahil dapat ay nagtatrabaho tayo sa pagtulong sa mga sumusupil ng 
ganitong uri ng krimen. 

Ngayon ay nagsasalita ako sa 
Pulang Tolda pero ang ganitong 
mga suliranin ay maari din 
pagusapan sa Luntian at 
Bahagharing Tolda. Kailangang 
magkaroon ng kamalayang 
panglipunan na hindi katanggap 
tangap ang pangaapi, 
panggagahasa o pagsasamantala 
kanino man sa ano mang 
kadahilanan. Kailangan nating 
ituro sa ating mga Anak na ang 
ganitong uri ng paguugali ay hindi 
katanggap tangap, at ang iba ay 
hindi dapat sangayunan ito. 

Ang pananakot o pangaapi ay 
maaring maitama. Natututunan ito ng mga bata at maaring maidala nya ito sa kanilang 
pagtanda.  Ito ay maaring mapigilan.   

Ang panggagahasa ay mapipigilan. Kailangan nating ituro sa ating mga anak na lalaki at 
babae na hindi mabuti ang panggagahasa. Hindi dapat binabantayan ng mga batang lalaki o 
babae kung ano ang kanilang isinusuot na baro o di kaya ay kanilang ikinikilos. Hindi mo 
naman kusa ipapagahasa sarili mo kung ikaw ay sinabihan. Ang pangaabuso o pagsasamantala 
ay mali, tapos ang usapan. Maari tayo makatulong para maiwasan ito sa ating mga anak. 
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AT HIGIT SA LAHAT kung ikaw ay biktima, pakiusap humingi ka ng tulong. Marami 
pang iba sa labas ngayon. Kumuha ka ng tulong para sa iyong mental at physical at gayun din 
para sa iyong pamilya. Ang nakakaapekto sa isa sa ating pamilya ay nakakaapekto sa lahat. Ang 
pamilya ay isang koponan at ang isang kaanib sa koponang ito ay hindi 100% kung 
magkaganun ang pamilya ay hindi 100% buo. Hindi ko alam kung paano ko bibigyan ng diin 
ang kahalagahan na makakuha ka ng tulong na iyong kinakailangan. 

 CERVICAL Health. Tiyak na dapat pagisipan at pagusapan. Ang ating kalusugan ay 
malaking bahagi kung sino tayo, kaya meron akong mahahalagang impormasyon sa paksang ito 
mula sa webpage. Kung iniisip mo na may issue ka, kung maari ay magpagamot ka. Ikaw lang 
ay nagiisa at hindi ka maaring mapalitan!!! 

Ano ang Cervical Cancer? 
Ang Cervical cancer ay uri ng cancer na nagsisimula sa Cervix. Ang cervix ay isang guwang 

na silindro na nagkokonekta sa ibabang bahagi ng matris ng isang babae sa kanyang ari. Karamihan 
sa mga kanser sa cervix ay nagsisimula sa mga cell sa ibabaw ng cervix. 

Ang Cervical Cancer ay naging pangunahing dahilan ng kamatayan ng mga kababaihan sa 
America. Ito ay nagbago nang magkaroon ng screening test. 

Mga Palatandaan ng cervical cancer 
 
Maraming mga kababaihan na nagkakaroon ng cervical cancer ay di nila namamalayan ng maaga 
na may sakit na pala sila, dahil hindi ito nagkakaroon ng palatandaan sa simula ng sakit. At pag 
lumitaw na ang palatandaan, madalas nila itong napagkakamalan bilang kalagayan kung sila ay 
nireregla o di kaya ay Urinary Tract Infections. 

Mga karaniwang palatandaan ng cervical cancer: 

● Di pangkaraniwang pagdurugo lalo na sa pagitan ng pagreregla, matapos ang pagtatalik, o di 
kaya matapos ang menopause 

● Mga kakaibang lumalabas sa ari ng babae na may kakaibang kulay at amoy 
● pananakit ng balakang 
● madalas na pagihi 
● mahapdi na pagihi 

Kung may napansin kang ganitong mga palatandaan, magpasuri agad sa iyong doctor. 

 (Cervical Cancer, 2020) 
WORKS CITED 
Cervical Cancer. (2020, 11 28). Retrieved from www.healthline.com: 
https://www.healthline.com/health/cervical-cancer 

https://www.healthline.com/health/cervical-cancer


The Correllian Times - Jan. 21 Aq. 

©Copyright - Correllian Times           Page 13 

THE RAINBOW TENT 
by Rev. Silas Mimir HP ~ 
 
Kamusta at maligayang pagdating sa pinakabagong update dito sa Tolda ng 
Bahaghari. Sa panimula nito ay kumikilos tayo ng marahan, ngunit tulad nga 
nila na ang pagusad ng marahan at palagian ang syang nananalo sa karera! 
Masaya akong ipapabatid sa inyo na lumikha tayo ng Facerbook Group. At 
kung interesado ka maging kaanib o di kaya ay nais mong tumulong sa 
administrator, maari kang sumali at kausapin ang kasalukuyang 

administrator. Ito an gating link: http://www.facebook.com/groups/rainbowtent  
 
Maraming Salamat sa inyong pagsubaybay.  
 
KRYSTEL CAVALIERS - FOCUS ON THE POSITIVE 
By: Ser Mylinda Whiteley    

 Sa palagay ko walang sinuman ang tututol na ang taong 2020 ay naging 
taon. Ang paglalayag sa pagtatrabaho sa bahay, ang pagtatrabaho sa bahay 
habang tutulungan mo ang iyong anak na bigla din nagkaroon ng pagaaral sa 
loob ng tahanan, mga tao nawalan ng trabaho, nawalan ng tirahan, at ang 
masaklap ay nawalang ng mga mahal sa buhay. Lagi natin pinaguusapan 
kung gaano kabalisa ang taong ito para sa ating mga matatanda at marami sa 
atin ang hindi mahinto sa pagiisip kung paano ito nakakaapekto sa ating 

mga anak.  Ano man ang edad ng iyong anak, maaring wala silang malay sa mga malaking 
pagbabago nagaganap na dinala ng taong ito. Dapat nating tandaan na an gating mga anak ay 
tao rin. Ang kanilang damdamin ay katanggaptangap din. Malaan ng oras para pakinggan sila.  
Alam ko na napakahirap na ang taong ito para sa sarili natin para magpatuloy, pero nagagawa 
natin.  Kung di mo nagugustuhan na nahantong sa lugar na iyon, hindi pa huli para makabalik at 
muling tumayo gamit ang iyong lakas at tapang na malagpasan ito. Maaasahan mo ang iyong 
mga kaibigan at kapamilya na tulungan ka na malagpasan ang mga pagsubok sa buhay kahit na 
ito ay imposible.  At sa paghantong natin sa bagong taon, gumugol ka ng oras upang alalahanin 
ang mga magagandang bagay na nangyari sa iyo sa taong 2020. Kahit na hukayin mo pa ang 
pinakamalalim mong alaala at pagisipan ang mga ito.  Hindi kinakailangan na mahaba ang 
listahan mo. Mamili ka lang ng isa o dalawa para masimulan mo ang pagtutuon ng iyong isipan 
sa mga iyon. Ipaalala mo sa iyong mga anak ang mga masasayang oras at mabuting bagay na 
sumulpot sa panahong iyon na parang rollercoaster. Ilang mga halimbawa ay ang mga sapat na 
oras na iyong ginugol kasama ang iyong pamilya sa panahon ng Covid Lockdowns, ang mga 
bagong lutin na iyong natutunan, ang paglikha ng bagong tradisyon o kagawian, at ang 
pagtuklas ng bagong libangan kasama ang iyong pamilya. 

http://www.facebook.com/groups/rainbowtent
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Isang bagong kaugalian para simulan ang bagong taon ay ang pagpapala o ang garapon 
ng pagpapasalamat.  Mahalaga na makilala natin ang mga pagpapalang dumating sa atin sa iba’t 
ibang anyo sa buong taon at ipakita an gating pagpapasalamat sa mga biyayang iyon. Ito ay 
lubusang madali na magagawa mo kasama ang iyong mga anak and ito ay magandang gawin 
kasama ang buong pamilya.  Ito ang mabisang paraan para ituro ang pagsasaalang-alang at ang 
kahalagahan ng pagsusulat na may kamalayan sa mga mabubuting bagay na nagpasaya sa atin 
na ating kinagiliwan sa halip ng mga 
masasamang bagay na nangyari sa atin. 
Samantalang mahalagi rin naman na 
kilalanin ang mga mahirap na sandal 
dumating sa ating buhay, habang 
tinuturuan tayo nito at tulungan sa 
paglago nating ispiritwal, pero huwag 
nyo ito hayaan na ito lang ang inyong 
pagtutuunan ng pansin. Ang Garapon ng 
Pagpapala ay isang magandang paraan 
para maalala mo na napagtagumpayan 
mo ang pinakamahirap na pagsubok sa 
iyong buhay.  

GRATITUDE JAR 

     Supplies: 

-          Mason Jar 

-     Paint pens, paint, stickers, anything you’d like to decorate your jar with (if you  
choose to decorate it) 

-          Strips of paper (to write your blessing/memory on) 

-          Pen or pencil (to write your blessing/memory) 

-          Crystals, herbs, spices, charms (anything you may like to include inside your jar) 

Itinatagubilin na itabi ang inyong Garapon ng pagpapala sa inyong altar o kung saan 
mang lugar kung saan ay palagian mong makikita araw-araw. Maari kang maglagay ng papel at 
ballpen sa tabi ng garapon kung sakali man ay maisulat mo agad kung ano man ang magandang 
nangyari sa iyo o sa iyong pamilya.  
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Pamamaraan: 

-          Hiyasan o palamutian ang garapon na ayon sa iyong kagustuhan. Pahintulutan mo 
ang iyong mga anak na paganahin din kanilang pagiging malikhain. Maari mo itong 
hiyasan ng mga sigils, stickers at iba pang malikhaing kaisipan. Ang listahan sa itaas 
ay ilan sa mga ideas. 

-          Kung nais mo, lagyan ng mga crystal, herbs, charms at spices ang iyong garapon 
para sumagisag sa mga pagpapasalamat, pagpapala, pagmamahal sa sarili, kagalingan 

at iba pa; 

Kung kailanman nakaramdam ka 
ng mga mabuting bagay na nangyayari sa 
iyo, isulat mo agad sa kapirasong papel at 
bilutin mo ito saka ilagay sa garapon ng 
pagpapala. Maari mo isulat kahit anon a 
gusto mo sa iyong garapon ng pagpapala.  
Maari mga masasayang alaala, mga 
naisagawang layunin, mga surprise gifts, 
o maging ang kagandahan ng kalikasan.  
Maari mo ding isulat ang mga 
nakakatawang kataga nasabi ng ibang tao 
o di kaya kung ano man nabanggit ng 
isang tao na naging makabuluhan para sa 
iyo. Maari din ito ay isang drawing. Sa 
pagsapit ng salubong tuwing ika 31 ng 
Disyembre, dun mo bubuksan ang 
garapon at babasahin mo ang lahat ng 
naisulat mo sa loob ng isang buong taon, 
kahit na hindi naging maganda ang taon 
mo. Magugulat ka kung gaano din karami 
mga mabubuting bagay ang naganap sa 
iyo sa loob ng isang taon kahit na may 
pagkakataon na hindi maganda. 
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 KAGANAPAN SA WITCH SCHOOL 
By Rev. Ser Lori Blackman, Press Secretary, AD of WSI  
Pagbati Witch School Family,  

Nais naming kayong batiin ng isang Maligaya at Malusog na bagong taon! 
Umaasa kami na kayo ay nagkaroon ng pinagpalang Yule/Litha.  Ang staff 
ng Witch School ay malugod na ipabatid sa inyo, na noong ika 20 ng 
Disyembre, 2020 bisperas ng Yule/Litha, naglabas kami ng bagong aralin 
at ito ay ang Numerology (NUM102) na itinuro sa atin ni Rev. Don Lewis 
para sa mga supporting members. Hindi mahalaga kung saan pagikot ng 
panahon ka naroroon, bilang pamilya tayo ay pinagbubuklod ng Witch School.  Umaasa kami 
na magugustuhan ninyo ang araling ito. Lagi kayong tumutok sa ating social media platform 
para sa mga patalastas patungkol sa mga bagong aralin na darating at sa iba pang mga 
kaganapan sa ating Witch School. 

Basbasan Nawa,  

The Witch School Team 

Main Witch School Site - www.witchschool.com  

Witch School the Official Page on Facebook - https://www.facebook.com/TheWitchSchool  

Witch School International Facebook Group - 
https://www.facebook.com/groups/witchschool/  

 

Ngayon, Gusto mong maging Mangkukulam!  

Sa Witch School, matatagpuan mo ang samo’t saring mga aralin sa iba’t 
ibang paksa patungkol sa Pangkukulam at iba pang Metaphisical subject, 
kasama ang lahat ng degree courses para maging ganap na Paris a loob ng 
Correllian Nativist Tradition of Wicca. Tayo ay nagbibigay ng libreng Basic 

Membership at option ang pagiging supporting member. 

Tara at lumipad at tignan kung ano ang maibibigay sa inyo ng Witch School! 

www.witchschool.com 

 

 

http://www.witchschool.com/
https://www.facebook.com/TheWitchSchool
https://www.facebook.com/groups/witchschool/


The Correllian Times - Jan. 21 Aq. 

©Copyright - Correllian Times           Page 17 

TRADITION NEWS - CORRELLIAN AWARDS 
Bilang isang tradisyon ay lagi nating ikinagagalak na kilalanin ang mga tagumpay n 

gating mga kaanib.  Meron tayong iba’t ibang mga pagpaparangal na kumikilala sa isang kaanib 
sa iba’t ibang larangan o dalubhasaan na naguudyok sa atin na makamit ang mga tagumpay sa 
pamamagitan ng pagpaparangal na ito. Ang mga Pagpaparangal na ito ay isinasagawa ng ating 
Correllian Awards Committee and ipinagkakaloob ng patas ng ating mga Unang Kaparian sa 
pamamagitan ng mga mungkahi at tagubilin n gating Award Committee. 

Nais nating batiin ang lahat ng Naparangalan ngayong siglo ng taglagas 2020.   
 
The Order of the Iron Pentacle – Kinakatawan ng Lupa, larangan ng 

katatagan at pagpapasensya, karunungan at kakayahan maging buo, ang parangal na 
ito ay kumikilala sa mga tagumpay sa pagtuturo, pagsusulat at mentoring. 

-Rev. Jeffery Boyd  
                  -Rev. Raven Ric 

Para sa palagiang pagiging huwarang Witchschool mentors. 
 
The Order of the Copper Athame – Kinakatawan ng Hangin, larang ng mga 

idea, ang parangal na ito ay kumikilala sa mga tagumpay na nakamit sa agham at 
academics, kasama ang divination, astrology, herbology, enviro-technology at iba pa. 
- Ser Mylinda Whiteley – Para sa kanyang kaalaman, pagkatuto at pagtuturo ng 

ispiritwal, magickal at panggamutang sangkap ng Cannabis sapamamagitan ng Order of 
Hursini. 

 
The Order of the Golden Wand – Kinakatawan ng Apoy, sa larangan ng 

pagnanasa at pagkilos, ang parangal na ito ay kumikilala sa lahat ng gawa ng 
katapangan, pagmamalasakit at paglilingkod sa kapwa. 

− Rev. Chad Blackman – Para sa kanyang magandang gawa ng pagmamalasakit at 
paglilingkod sa mga suliraning pangkalalakihan sa loob ng Luntiang Tolda ng 
Kalalakihan.  
− Rev. Bowen Barrs – Para sa kanyang matapat na paglilingkod sa Chosen Path Church 
at sa Correllian Silent Auction. 
− Rt. Rev. Ser Angela Munn 

− Rt. Rev. Ser Laurie Denman 

− Rev. Lori Blackman 

− Rt. Rev. Alyssa Maxon Kemp 

− Lorie Jordan 
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− Rev. Diane Lavendowski 

− Rev. Meranda Favro 

− Khatee Hazela  

− Ser MaryAnn Kay 

− Rev. Mary Miller (Moonwolfspider) 

− Rev. Ed Carr 

− Rev. Corri Boyett 

− Rev. Judy Hamilton 

− Rev. Anastasia Allen 

− Rev. Emairelhd Eartheart 

− Rev. Dianne Fogel 
Para sa kanilang maraming taon ng paglilingkod sa Correllian Silent Auction 

 
The Order of the Obsidian Mirror – Kumakatawan sa pakikipagtalastasan, ang 
parangal na ito ay ginagawad para sa tagumpay at kahusayan sa larangan ng media at 
pakikipagtalastasan. 
− Rev. Pamela Maxwell Griffith – Para sa kanyang gawaing pamamahayag para sa 

tradisyon. 
− Rev. Ravenwolf Greenfield – Para sa kanyang mga nagawa noong Halloween 

Psychic Fair 
− Rev. Deej Fortney – Para sa matagumpay na pagsasagawa ng Correllian Lustration 
gamit ang salitang Spanish sa pamamagitan ng Zoom. 
− Rev. Chad Blackman – Para sa kanyang kasipagan at paglilingkod noong Halloween 

Psychic Fair 
 
The Order of the Silver Chalice – Kinatawan ng Tubig, sa larangan ng 

damdamin at pagkamalikhain, ang parangal na ito ay kumikilala sa mga tagumpay at 
pagtataguyod ng sining kasama ang Visual, Dance, Music at iba pa. 

− Rich Donahue a.k.a. Cloud the Pagan Rapper – Para sa kanyang kamangha mangha 
at nakakahimok na Pagan rap music album. 
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The Order of the Thurible -  Kinatawn ng Ispiritu, ang usok na nagdadala n gating 
mga panalangin sa mga Diwata, kumikilala sa mga tagumpay sa pamumuno ng ritwal 
at pagsusulat. Ang parangal ding ito ay kumikilala sa ispiritwalidad na kung saan ay 
humimok upang magkaroon ng pagtatalaga ang bawat isa sa pananampalataya. 

− Rt. Rev. Ser Angela Munn – Para sa pagbabahagi ng kanyang mayamang 
karunungan at kaalaman upang sumulat ng magagandang ritwal sa kanilang templo na 

humimok ng maraming kaanib na maging matibay sa pananampalataya.  
 
The Order of Artemis, kumikilala sa mga kaanib na merong dakilang malasakit sa 
mga hayop na nangangailangan.  
 
 
The Chancellor’s Special Service Award ay ipinagkakaloob para sa natatanging 
paglilingkod para sa Correllian Tradition. Ang paggagantimpala ng parangal na ito ay 
nasa kamay lamang ng ati8ng Chancellor. 
  
 
The Lifetime Achievement Award 
 
 

Ang pagiging kaanib sa mga Meritorious Order ay ipinagkakaloob para parangalan ang 
mga tao na ipinakilala ang kanilang sarili sa bukod tanging paglilingkod para sa Tradisyon, 
Paganismo bilang kabuuan, o maging sa buong mundo.  Ang mga Order na ito ay tinaguriang 
Religious Knighthood o Kawal ng Relihiyon. Ang pagiging kaanib sa Meritorious order ay sa 
pamamagitan lamang ng paanyaya ng mga Unang Kaparian. Ang mga Correllian na kaanib ng 
Meritorious Orders ay maaring gumamit ng unlaping “Ser” kung kanilang naisin.  Ang mga 
hindi kaanib ng Correllian Tradisyon na napagkalooban ng Meritorious Order ay syempre 
kinakailangan sumunod sa kaugalian ng kanilang tradisyon patungkol dito.   

 
The Order of Orpheus ay ginagawad sa mga tao bilang pagkilala sa kanilang 
natatanging paglilingkod para sa Correllian Tradition.  
 
 
 

The Order of the Round Table - Ang parangal na ito ay ipinagkakaloob 
bilang pagkilala sa bukod tanging paglilingkod sa pamayanang Pagano. 
– Rt. Rev. Ser Ed Hubbard – Para sa lahat ng kanyang pagsisikap at pagtatalaga 

upang masiguro na magkaroon ng pagkakataon pa rin makapagpulong ang Pamayanang 
Pagano kahit na sa panahon ng Pandemiko.  
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The Order of Tsalv (Shali) ay ginagawad sa mga tao bilang pagkilala sa kanilang 
bukod tanging paglilingkod upang magkaroon ng kapayapaan sa mundo. 
 
 

At ang pinaka bagong parangal na, Ang Order of the Crystal Heart - Ang 
parangal na ito ay para sa mga hindi kaanib ng Correllian Tradition na kabilang sa malawak na 
pamayanan kung saan ay nagpapamalas ng kapansinpansin, mga gawa ng tagumpay sa larangan 
ng paglilingkod, ritwal, pagtuturo, acedemics, media, sining o kaya ay mga gawang 
pagmamalasakit sa mga hayop. Tayo ay naniniwala na mahalagang kilalanin ang ganitong mga 
gawa, hindi lamang para sa mga kaanib ng tradisyon kundi pati na rin para sa lahat na 
karapatdapat na kilalanin.   

− Voodoo Priestess Lilith Dorsey –Para sa kanyang kamangha mangha at nakaka 
inspire na bagong libro na may pamagat na “Orishas, Goddess, and Voodoo Queens: The 
Divine Feminine in the African Religious Traditions” at ang “Water Magick” at para sa lahat ng 
kanyang mga magagandang katuruan. Bilang karagdagan, pinararangalan natin sya sa kanyang 
palagiang pagsisikap na itaguyod ang pagkakaisa ng mga Pagano at Magickal Practitioners sa 
pagitan ng mga tradisyon, kasama na sa kanyang nagawa sa Temple of Holistic Knowledge sa 
Buffalo, NY. 

Ang nominasyon para sa siglo ng Tagsibol 2021 ay magbubukas sa ika 1 ng 
Pebrero!!! Kung may kakilala ka na nais mong inominate para sa mga nabangit na parangal sa 
itaas maari lamang kayong lumiham para maisaalang-alang. 
 

INITIATIONS 
 
Malugod naming ipinababatid ang mga na initiate na magaaral! Maligayang Bati sa inyong 
lahat, at ang inyong mga pagsusumikap ay nagantimpalaan! Kung ikaw o may kakilala ka na 
aangat ng antas bilang kaparian, maari lang ipadala sa amin ang kanyang pangalan at degree na 
kabibilangan upang aming maipabatid. correlliantimes@gmail.com.  
 
Correllian Outer Court 
 

● Salena Murdock 
 
Correllian First Degree Department 
 
Correllian Second Degree Department 
 
Correllian Third Degree Depart 
 
 
 

mailto:correlliantimes@gmail.com
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CORRELLIAN TRIVIA 

 
Ito ang katanungan para sa Buwan na ito: 
 
Ano ang tatlong uri ng Dambana sa loob ng Correllian Tradition? 
 
Abangan ang kasagutan sa susunod na Buwan! 
 
  

Katanungan noong isang buwan: 
  
Kanini itinalaga ang Correllian Times noong nakaraang Buwan? 
  
Sagot: Ang November Issue ng Correllian Time ay itinalaga para kay Blv. Lady Windy Lajoie 
na syang nagpasimula ng lathalaing ito maraming taon na ang nakaraan. 
 

TAROT AND ASTROLOGY 
by Rev. Silas Mimir HP ~ 

Maligayang buwan ng Enero! Bilang bagong taon 
ngayon, inisip ko na nararapat lamang na ngayong 
buwan ay ihasik natin ang bagong simula at pagbabago.  
Ang spread ngayon buwan ay tinawag nating Monthly 
Renewal Sprean mula sa Witch on a Budget sa 
Pinterest.  Ito ay maikling 6 na card spread na maari 
mong magawa bawat simula ng buwan para mapanatili 
na may ginagawa ka.  Tulad ng nakikita nyo sa 
larawan, ang spread ay nakabilog. Ang unang baraha ay 
kakatawan sa Energy ng kasalukuyan buwan. Ang 
ikalawang baraha naman ay magpapakita sa iyo kung 
ano ang dapat mo nang pakawalan o tangalin sa iyong 
buhay.  Ang ikatlong baraha naman ay tumutukoy sa 

kung ano ang dapat mong suriing muli sa iyong buhay.  Ang ika apat naman ay magbibigay sa 
iyo ng liwanag patungkol sa mga bagay na iyong napapabayaan. Ang ika lima naman ay 
magdadala sa iyo ng magandang balita. At ang pang wakas ay magsasabi sa iyo kung ano ang 
makakatulong para sa iyong kagalingan. 
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Astrologically, ang Enero ay mukhang isang nakawiwiling paraan upang simulan ang 
taon! Sa ika 6 ng Enero papasok ang planetang Mars sa loob ng matigas na ulong Tala ng 
Taurus. Ang pagpapanatili ng iyong tuon sa iyong mga layunin ay dapat maging madali sa mga 
panahong ito, ganun man, dapat gawin mo ang iyong lubos na makakaya para makaiwas sa 
pagiging matigas ang ulo.  Ang pagsunod sa iyong normal na gawain ay dapat na isang 
pangunahing priyoridad. Matapos ang 2 araw sa Enero 8, papasok naman ang Mercury sa 
Aquarius at ang Venus sa Capricorn. Ang posisyon ng mercury ay nagpapalakas upang mabago 
ang paraan ng ating pagiisip. Maging bukas ang kaisipan sa labas ng kahon, at ang bago at 
bukod tanging kaisipan ay madaling darating. Bagaman ang Venus, ay nakatuon sa mga 
gastusin at pang negosyong ugnayan. At sa mga oras na ito, dapat maging madali ang daloy ng 
pagtatrabaho, at gayun din ang mga ugnayang interpersonal.  At sa darating na pagitan ng isang 
lingo, uusad ang Uranus patungo sa bituwin ng Taurus sa ika-14. Maghanda sa maunlad na 
pagbabago na mapanghahawakang maigi at bahagyang kakaiba.  May mga di inaasahang 
pangyayari na magaganap sa ika 19 ng Enero kapag ang Araw ay pumasok sa Aquarius.  Ito ay 
magandang oras na lumikha ng pagbabago na gusto mong makita sa mundo. Tandaan na may 
kapangyarihan kang maisagawa ang pagbabagong ito. Ang planeta ng pakikipagtalastasan na 
ang Mercury, ay magsisimulang kumilos ng pabaligtad sa Enero 30 ng 2021. Swerte na lang 
natin na ito ay magtatagal ng 3 linggo, pero maging handa sa mga kaguluhan at di 
pagkakaunawaan. Magkaroon din ng kamalayan sa mga di pagkakasunduan sa mga kaibigan at 
ka trabaho na madaling mamuo sa mga panahong ito. Maraming Salamat sa inyong pagsali sa 
usapin ngayong buwan! Tandaan may isa lamang ang nananatilo sa sistema ng reyalidad at ito 
ay ang pagbabago. 

 
CRONE’S CORNER - BABY WITCHES 

By Rev. Pamela Maxwell Griffith HP 
Wow, nagsimula na ang bagong taon ng 2021!!! Matapos ang nakaraang 
taon na nagkaroon tayo, pihado tayo ay umaasa sa isang panibagong taon na 
daraan, at alam ko ito. 

Tulad ng nasabi ko nagkaroon ako ng ilang mga kahilingan para sa Sulok ng 
Hukluban (Crone’s Corner) patungkol sa mga pananaw ko sa buhay at kung 
paano ko nakikita ang mga bagay bagay. Kaya kumapit kayo mga Tasa ng 
Mantikilya dahil parating na ako. 

Tinanong ako kung ano ang nararamdaman ko para sa mga Baby Witches na sinumpa ang 
buwan at iba pang mga bagay na katulad…. 
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Una sa lahat…. Lahat na nagsisimula sa landas na ito ay isang sangol kahit na ano pa ang edad 
ng iyong katawan nang ikaw ay nagsimulang matutunan kung sino ka ang ano ang landas na 
iyong nilalakaran. 

Mga Baby Witches…. Hmmm… Sila ay mga magaaral na may malilinaw na mata na handang 
matuto pero hindi maaring maging mangkukulam o di 
kaya maging spiritual leader sa pamamagitan ng 
panunuod ng mga pelikula tulad ng (The Craft, 
Practical Magick, BeWitched for Witches; Gandhi, 
MLK or The Exorcist para sa ibang pananampalataya) 
at dahil sa mga nabanggit kailangan nating tignan sila 
kung ano ang kailangan nila para sa landas ng 
pamumunong ispiritwal. 

Laging sinasabi ni Lord Don na ang lahat ng 
ispiritwal na landas ay sagrado sa kanilang mga taga 
sunod.  Pinaparangalan natin ang lahat ng landas. Ito 
ay lubos na napakahirap lalo na kung nakikita mo ang mga Baby Witch ay nagaaral sa 
pamamagitan ng internet na may hindi makatotohanang kaalaman. 

Hindi lahat ng landas ay mapalad tulad ng sa atin. TANDAAN 
natin ito. Meron tayong kaayusan: Classes, mentors, Casual 
Zoom Gatherings (tulad ng Correllian Casual Fridays) at 
marami pang podcast na isinasagawa ng ating mga mainam na 
kaparian at mapalad tayo na marami tayong pantas na hukluban 
at nuno kung saan inyong malalapitan at mapagtatanungan.  
Madalas nating pinaniniwalaan na ang lahat ng landas ay 
magkakatulad pero nakakalungkot na ito ay hindi totoo. Tayo 
ay mga MAPAPALAD; meron tayo ng mga ganitong bagay na 
nakalaan sa atin na madali nating maaabot.  

Nasa pansariling landas ako sa loob ng 30 taon bago ako 
naging bahagi ng Correllian Tradition kaya maaari kong 
masabi na alam ko na ang ilan sa mga bagay patungkol dito. 
Naging kabilang din ako sa napakaraming samahan at naging 
solitary din ako pagka minsan.  Sa ilang samahan ay merong 

mga pagsasanay at sa ilan ay wala. Sumakatuwid, kung sino man ay hindi nagkaroon ng 
maayos na kaalaman, sila ang naiwan sa mga naiwan. 

Mahigpit man, kailangan natin pigilan ang ating sarili para maging marahas sa mga pangkat na 
may kaisipan (tulad ng pagsusumpa sa buwan) dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa!!! 
Kamalasan para sa atin sila ay nakakuha ng isang uri ng ‘airtime’ and napakinggan sa buong 
mundo bago pa natin maituwid ang kanilang baluktot na kaisipan. Salamat, Internet. Kung 
babalik ako sa nakaraan, ang ganitong impormasyon ay masasala muna ito bago pa ito kumalat 
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sa bayan pero dahil sa panahon ng teknolohiya madali itong kumalat at dahil dyan pati tayo mga 
mangkukulam ay nailagay sa parehong bayong.  

Ang una nating kailangan gawin ay magalang nating ituwid ang mga maling kaalaman kung 
tinanong tayo at saka ibigay ang tamang kaalaman at (dalawang beses nating suriin- hindi na 
natin kailang pa ng mga Google PhD’s) saka imungkahi na gumawa muna ng pagsisiyasat (at 
hindi mo itatanong kung ano ang gagawin ni Endora) 
maari mong ipaliwanag o itanong ang payo mula sa isa 
sa mga maraming pantas na nuno at hukluban na 
nakilala mo sa ating tradisyon. Lahat ng tradisyon ay 
maaring hindi maniniwala sa ating ginagawa, pero ang 
lahat ay may batayang kaalaman. Sumakatuwid, ano 
ang iyong sasabihin ay hindi na kakaiba sa kanila. 

Ang edukasyon ay ang tanging paraan upang sanayin 
at masanay. Meron tayong kakaibang pagkakataon na 
ibahagi ang ating yamang karunungan dito sa Witch 
School at sa pamamagitan n gating Correllian 
Tradition na ibahagi ito sa lahat ng mangkukulam.  
Hindi lahat ay tatanggapin ang ating alok, pero marami 
din ang tatanggap.  Ngunit kung tayo ay kikilos na may 
pagibig at karangalan sa lahat ng ating kilos ay 
magkakaroon ng pagbabago. 

Lagi mong tandaan na maari ikaw lang ang bukod 
tanging mangkukulam na kanilang makikilala. Kailangan natin ilagay pasulong araw araw ang 
lubos na makakaya bilang maging mahusay na mangkukulam. MADALI DI BA??? Oh wag mo 
ako pagtiwalaan kung may Kapangyarihan ako eh di marami ng palaka at butete sa habag at 
biyaya ng mga Diwata (kinuha nya aking wand!!!) at hindi naman ganun karami. 

Hindi natin maaring ikumpas ating mahiwagang patpat at baguhin ang lahat,  o gugustuhin natin 
ito. Ngunit ang pagpapaubaya at pagtuturo ay may magandang kahihinatnan. Palagi tayo 
itinuturing na patapon bilang mga mangkukulam ngunit ang panahon ay nagbabago at tayo 
ngayon ay nagsisimulang pumasok sa ating sariling kapanahunan. Ating gamitin ang ganitong 
pagkakataon upang maging liwanag at ipakita na habang tayo ay nasa magkaibang landas ay 
maari tayong lumakad na may kapayapaan at kabaitan. 

Habang tayo ay dumarating sa panahon ng Technological age of Witchcraft ating gamitin ang 
teknolohiya at patuloy na turuan hindi lang ang ibang mangkukulam kundi pati narin ang 
kabuuan.  Meron tayong bukod tanging pagkakataon na magturo, umabot, at baguhin ang 
mundo. Tama, naniniwala ako dito. 50 taon na ang nakakaraan, hindi man lang naming masabi 
na kami ay mangkukulam at kinakailangang itago kung sino kami.  Pero ngayon, kahit na sa 
katimugan, maari tayo maging kung sino tayo.  Maari tayong maging magiliwin sa kalikasan na 
pinararangalan ang sansinukuban, ang bawat isa at tama, maging ang mga Diwata. 
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Ngayon, para sa mga Baby Witches dyan, tulad ng lahat ng sanggol sila ay lalago at 
paano sila lumago ay sumasalamin sa kung paano sila inalagaan.  Tulad ng maraming bata kung 
ang karunungan ay pinigilan, sila ay mauunano sa kanilang landas na ispiritwal. Maari kang 
makatulong at dapat kang tumulong. Tulad kung paano ang bata ay pinapakain ng mga 
katotohanan at ito ay makakatulong sa kanila na matagpuan nila ang kanilang landas. 

MUSIC: “MUSIC & SPIRIT - THE DIVINE MELODIC CONNECTION” 
By Rev. Ser Eboni Nash 

 
Isa sa mga paborito kong matutunan patungkol sa mga 

tao na aking nakilala ay ang kanilang panlasa sa musika.  
Maging ito man ay kanta na maririnig sa radio na biglang 
nagpaningas sa kwentuhan o kung paano ang tugtog sa 
meditation ay naka apekto kanino man, ang lahat ng ito ay 
nagmula sa ugnayan na kung ano ang maibibigay ng musika 
mula sa ispiritu. 
 

 Ang karanasan sa musika ay isang sagradong lugar sa loob natin na kailangan nating 
puntahan sa pamamagitan ng ating panloob na kaisipan at damdamin at ilublub natin an gating 
kaluluwa sa alon ng kapangyarihan ng tunog na kumakatawan sa mga kahilingan nating di 
mabangit.  Sa katunayan ang musika ay banal na tunog na nagsaad ng mga ugnayan sa bawat 
tao sa sanlibutan na di kinakailangan mahadlangan ng mga hangganan ng pamamaraan ng 
pakikipagusap o salita. Kapag narinig mo ang himig na 
nangungusap sa iyo at “nahuli nito ang iyong 
pakiramdam” sa tuwing maririnig mo ito, ikaw ay 
nakakadama ng ugnayan sa ispiritu, na syang 
nangungusap sa iyong dakilang kamalayan sa 
pamamagitan ng musika.  
   
Kamakailan, ay nilikha ko ang isang samahan pang 
musika na tinawag kong Order of the Mousai. Sa loob ng 
maraming pakikipagugnayan sa ating mga kaanib, habang 
silay nagsisimula na magbukas ng kanilang saloobin 
patungkol sa kanilang paglalakbay sa musika, itong banal 
na tali sa pagitan ng ating kaluluwa at isipiritu ay 
karugtong din sa bawat isa sa atin bilang ispiritwal na 
pamilya, na pinagbubuklod tayo sa pamamaraang ating mapanghahawakan na may kalikasang 
pangkalahatan, tulad ng Diwata na syang Unibersal. Tulad ng ispiritu na may iba’t ibang anyo 
sa atin, gayun din angpansariling landas sa musika o ang mga gawa na pinakikinggan ng tao at 
masiglang pinanghahawakan ang kabanalan sa pakikinig ng mga ito. 
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Si Louis Armstrong, isa sa mga sikat na African-America Jazz artist sa kanyang 

kapanahunan, ay minsan nyang sinabi na “Ang mga Musician ay di nagreretiro. Tumitigil ang 
isang musikero kapag wala ng natitirang musika sa kanila.” Gaano katotoo ito/ Lahat tayo ay 
may panloob na vibration o frequency….ang ating pansariling tunog. Walang tama o mali para 
mailabas natin ang ating auditory narrative. Gayunpaman ikaw ang mamimili na ipahayag mo 
ang iyong melodic connection, laging alamin na ito ay ipinagkaloob sa iyon ng dakilang 
Universal loop library. Ibig sabihin ito ay dapat itinutugtog, kahit na ang tagapakinig ay ang 
iyong sarili lamang. Wag kang matakot sa musika na nasa loob ng iyong ispiritu. 
 
KITCHEN WITCHERY: CHILI 
By Rev. Ser Stacey Blair ~ 

Ang taglamig ay dumating na dito sa hilaga, at sa paglabas mo ng iyong bahay at bumuga 
ka ng hinga makalilikha ito ng usok dahil sa malamig na hangin na hatid ng taglamig. Ramdam 
mo ang lamig ng yelo na lumilipad sa hangin na dumadampi sa iyong pisngi. Ano ang mainam 
na paraan para magpainit, at ito ay ang humigop ng mainit at maanghang na sa sabaw. 

 
Ingredients: 

● 2 pounds ground beef 
● 2 tablespoons olive oil 
● 2 medium onions, chopped 
● 2 garlic cloves, minced 
● 1 medium green pepper, chopped 
● 1 ½ teaspoon salt 
● 2 tablespoons chili powder 
● 3 teaspoons beef bouillon granules 
● ⅛ teaspoon cayenne pepper 
● ¼ teaspoon ground cinnamon 
● 1 teaspoon ground cumin 
● 1 teaspoon dried oregano 
● 2 cans diced tomatoes, undrained 
● 1 can stewed tomatoes 
● 1 cup water 
● 1 can kidney beans, rinsed and drained 
● 1 can pinto beans 
● 1 can black beans 
● Elbow macaroni 
● sour cream and jalapeno slices 
● Shredded Cheddar Cheese 
● Cornbread 
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Panuntunan: 
  

Gamit ang kawali, lutuin ang karne ng baka na may katamtamang init hangang sa hindi 
na kulay rosas at salain.Painitan ang olive oil at gisahin ang sibuyas, idagdag ang bawang at 
lutuin sa karagdagang 2 minuto. Ilahok ang green pepper, asin, chili powder, bouillone, sili, 
cinnamon, cumin at oregano. Lutuin sa karagdagang 3 minuto, haluin hangang sa magsama. 
Ilipat ang mga pinagsamang sangkap sa kaldero, dagdagan ng kamatis at lutong karne sa 
mixture. Lagyan ng tubig at ihalong mabuti hangang sa kumulo. Bawasan ang init, takpan at 
hayaang kumulo sa loob ng isang oras. Dagdagan ng beans at patuloy na lutuin hangang sa lahat 
ay mainitan. Sa ibang kaldero, mag luto ng elbow macaroni. Lagyan ng chili ang ibabaw ng 
macaroni, patungan ng sour cream, jalapeno slices at kinudkod na cheddar cheese. Ihanda na 
may kasamang cornbread.     
 
 
THE APOTHECARY 
By Rev. Pamela Maxwell Griffith, HP 

Marjoram 

Sinuman ang nakapaglakad sa kusina at nalanghap ang 
masarap na amoy ng nilutong sopas o meat sauce ay maaamoy 
ang banayad na halimuyak ng marjoram. Ito man ay isang 
maanghang na Italian souce o di kaya gawang bahay na sopas ng 
manok, kayo ay sasangayon sa mala kahoy at citrus na amoy 
nitong halaman na ito na magdudulot sa iyo ng ngiti at 
maganang pagkain.  Habang ito ay katulad sa oregano, ito ay 
magkaibang halaman na may kakaibang lasa at gamit. Ito ay may 
banayad na lasa at kung magkagayun ay maaring gamitin sa 
salad at malalamig na pagkain at sa mga pagluluto. 

Ang panggamutang nilalaman ng halamang ito mula sa 
Mediterranean ay tumutulong ito sa pagtunaw ng pagkain kung kaya ito ay isang sangkap na 
madalas gamitin sa pagluluto.  Dahil ito ay kaanib sa pamilya ng mga mint makikita mo ang 
ugnayan nito sa mga ginagamit na gamot para sa mga may problema sa panunaw. Meron itong 
Antioxidant na mabuti para sa iyong puso. Pag inamoy mo ang halaman nito o di kaya ang 
langis ay nakakatulong ito para paluwagin ang daluyan ng dugo sa pamamagitan ng 
pagpapahinahon sa kaayusan ng iyong dagamdam. Ginagamit din ito sa pamumulikat tuwing 
nagkakaregla o buwanang dalaw ng mga babae at tumutulong din ito sa mga bagong panganak 
na ina para magka gatas. 
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Sa larangan ng pangkukulam ginagamit ito para sa pagibig, pero, kasiyahan at pagiingat 
at ito ay nakaugnay kay Diwatang Aphrodite. Ang mga Griego ay nagsusuot ng putong nito 
para sa mga pagdiriwang at kasal. 

Marami pang ibang gamit at pakinabang nito, kaya sa susunod na nasa kusina ka, kumuha 
ka ng bote o di kaya ay sariwang marjoram at Malaya mong ibudbod sa iyong lutuin. 

 Holy Thistle 

Kadalasan ito ay hindi ginagamit sa pagluluto 
pero magagamit ito sa mga gamot at tsaa. Ito ay mabuti 
para sa mga hindi natunawan, lagnat at ubo. Marami din 
itong katangian kung bakit ito ay tinaguriang mabisang 
halamang gamot. Sa larangan ng pangkukulam ito ay 
ginagamit para sa pagiingat at syempre sa gamutan. 

 

Nuts and Cones 

While you might not be ready for all the work harvesting 
pine nuts no one can deny this little nut packs a tasteful punch in 
pesto, on salads and as a tasty addition to many high-end culinary 
dishes. Nuts are full of protein and taste and a welcome addition to 
many dishes.  

Bagaman hindi ka pa handa sa gawaing pagaani ng pine nuts 
walang sino man ang makakatangi na itong munti nut na ito ay 
puno ng lasa na maari magamit sa pesto, salad at panlasa sa mga 
mamahaling putahe. Ang nuts ay mayaman sa protina at lasa at 
maari din ito gamitin sa iba’t ibang luto ng ulam. 

Sa panggamutan ang mga munting nuts na ito ay napakabisa mula sa antioxidant nito na 
mataas sa monounsaturated fats, magnesium, at vitamin E na lahat ay maganda para sa 
kalusugan ng puso. 

Sa pangkukulam, ang puno ng pine ay nauugnay sa walang hangang buhay at may 
katangian ng paglilinis (natatandaan nyo ang pine sol?) at isa pa ito ay may amoy na 
nakakapagpasigla. Ang amoy ng pine ay nagbabalik sa ating alala sa mga panahon ng ating mga 
masasayang pagtitipon bilang pamilya.  
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ARTS & CRAFTS 
By Rev. Ser Stacey Blair ~ 

Crystal Snowflakes 
Humanap ng glass bowl na malalim at malapad para hindi lumapat sa hangganan ang 

snowflakes. Magpakulo ng 4 na tasa ng tubig, ibuhos sa malaking bowl at haluan ng borax 
hangang sa ito ay matunaw.  Pumutol ng 3 piraso ng pipe cleaner na may 3 pulgada ang haba at 
pumutol ng 6 na piraso na may 2 pulgada.  Paikutin ang 3 mahabang piraso sa gitna para 
magkaroon ng 6 na kamay na magkadikit at pantay na nakaayos.  Kuhain ang isa sa maliit na 
piraso at iikot palibot sa dulo para magdikit ang pareho. Ulitin gamit ang iba pang 5 piraso at 
dapat ito ay magmukhang snowflakes pagkatapos. Talian ng kapirasong sinulid sa isang dulong 
kamay ng snaowflakes, balutan ang kabilang dila ng sinulid sa palibot ng lapis o kaya ay 
kutsarang kahoy para maibitin ang snowflakes na may 2 pulgada. Ilagay ang lapis sa tuktok ng 
glass container para ito ay nakabitin s tubig. Siguraduhin na mailubog ito pero hindi sya 
dadampi sa hanganan ng bote o kaya ay sa gilid. Hayaan nakalubog ito buong magdamag sa 
tubig at kinabukasan ay makikita mo may lumalagong crystal sa snowflakes. At kung marami 
na ang crystals, alisin ang snowflakes sa tubig, gupitin ito para maalis sa lapis at ipatong sa 
twalya para matuyo. Talian ng bagong sinulid at isabit sa buong kabahayan para magdala ng 
Snowy Magick sa iyong tahanan. 
 

BEAUTY - WINTER CARE 
Ang Pangangalaga sa taglamig ay mahalaga para sa atin 
na nasa Hilagaang bahagi ng mundo lalo na sa panahon 
ngayon. Matatagpuan sa ibaba ang mga payo at mga 
paraan para mapangalagaan ang ating balat sa panahon ng 
taglamig.- By Rev. Ser Stacey Blair ~ 

CHAPPED LIPS 
 
Sa mga ganitong panahon ng taon kung saan madalas ay nagkakaroon ng cracked lips o 

bakbak na labi, kaya ang mga magandang gawin sa panahon nito ay gumawa tayo ng mga 
pamamaraan na mapangalagaan ang labi para hilumin ito at pagalingin.  Una ay magpakulo ka 
ng red clover sa 3 tasa ng tubig sa mababang apoy sa loob ng 45 minuto.  Salain sa 
pamamagitan ng katsa at ulitin ng 3 beses. Hayaan ang natitirang tubig na maluto hangang sa 
ito ay lumapot na parang syrup at itago sa garapon.  Ipahid sa mga bitak at bakbak na labi kung 
kinakailangan. Ibang mga halaman na maaring subukan ay mga violet petals at sage.   
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Isa pang pamahid sa labi na maaring subukan ay ang paghahalo ng isang tasa ng almond 
oil, 1 ounce ng beeswax, 2 teaspoon ng honey at 1 teaspoon ng rose o kaya vanilla extract para 
pampalasa. Haluin ang lahat ng sangkap sa mababang apoy hangang sa mahalong mabuti.  Itabi 
sa airtight container at gamitin kung kinakailangan. 

 
BEAT WINTER FLAKINESS 
By Rev. Corri Boyett King 

  
Ito ang panahon! Ang taglamig ay nasa himpapawid 

at ang Yule ay paparating, tayo ay nagdiriwang sa 
masayang kapistahang ito ng Solstice. Habang ang araw 
ay humahaba sa loob ng susunod na anim na buwan, 
maraming mga paglilihis sa ating panahon. 

Tulad ngayon sa bahaging hilagaan, kami ay 
nakakaranas ng malamig na temperature.  Ang taglamig ay 
tinatanggap sa mababang halumigmig at katuyuan dahil sa 
pagpapainit sa mga panloob na lugar na tinitirhan. Kung 
ang halumigmig ay bumagsak, an gating balat ay 
tumutugon sa pamamagitan ng paghihigpit at pagtatagpi. 
 Ang mga kinakailangan upang makontra ang tuyong 
balat ay dapat na seryosong isaalang-alang. Habang tayo 
ay nagpapatuloy sa paghuhugas ng kamay bilang isang 
paraan na makaiwas sa Covid, ito ay nakakapagpatuyo sa 
sukdulang mabitak ang balat at magdugo. Tiyakin na 
laging magdala ng handcream o lotion sa lahat ng panahon 
habang nagtatrabaho, lalo na kung ikaw ay humahawak ng 
mga papel. Ang mga papel ay may kakayahang patuyuin 

ang mga daliri at maaring maging malupit ito sa mga cuticles. Hindi ba minsan nasusugatan din 
tayo sa papel. Kaya alagaan ninyo ang inyong mga kamay. 
  At saka maging maingat sa bahagi ng iyong katawan na kung saan ang balat ay 
makapal at may mga pagkakataon na maging hindi comportable.  Karagdagan sa mga kamay, 
ang siko, tuhod at talampakan ay dapat ding ingatan.  Ang paggamit ng magandang pang hilod 
o exfoliant sa mga bahagi ng katawan na nabanggit at susundan ng body o handcream ay 
makakatulong para mawala ang paninikip at pagkabalisang pakiramdam dahil sa kakulangan ng 
pangangalaga at sa pagkakalantad sa malamig na hangin. Saan mang bahagi ng mundo kayo 
naninirahan, tandaan ang paggamit ng SPF Fluin na may 30 sa mukha at pagpapahid nito sa 
katawan ay makakaiwas sa sunburn at pagkasira ng balat. 
  At sa huli, ang pagsasagawa sa mga hakbang na ito ng paghihilod o paglilibag at 
pagpapalambot sa mukha ay magdudulot sa iyo na ikaw ay magmukhang bata. Bukod dito, ang 
SPF Moisturizer sa araw ay magiingat at magsasanggalang sa iyong mukha mula sa pagkasunog 
maging ikaw man ay nasa ski slopes sa kabundukan o di kaya lumalangoy sa karagatan ng 
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Carribean.  Ang pangangalaga sa iyong balat ay pangunahin sa mga pangangalaga sa sarili dahil 
ito ang pinakamalaking Organ sa iyong katawan (na wala sa loob ng katawan). Ang ating laman 
ay mahalagang unang tangulan mula sa mga sakit at lahat ng elemento.  Ito ang templo ng ating 
kaluluwa, at isa itong karanasang ispiritwal na dapat isagawa sa ating sarili sa pamamagitan ng 
maginhawang facial treatments at paliligo. 
 Sa pagtatapos, nais ko itagubilin sa inyo na tayo lahat ay magbigay puwang para alagaan 
ang ating sarili. Magbabad sa tub at gumamit ng paborito ninyong pang hilod (irerekomenda ko 
ang Clinique o Murad). GAyun din maari kayo gumawa ng sariling pang hilod mula sa asukal, 
asin, olive oil at paboritong essential oi. Lumabas sa shower o tub, at gumamit ng magandang 
body cream matapos magpatuyo sa twalya. Gumagawa ang Clinique ng “Body Butter”. At 
syempre, meron maraming brand na matatagpuan sa pamilihan na magandang magamit para sa 
ting balat para maging malambot ito. Ang mga pangunahing sa pangangalaga ng balat ay ang 
paglilinis, paglilibag o pagtatanggal ng lumang balat, tone at pagha hydrate ayon sa iyong 
natatanging pangangailangan ng iyong katawan. Dahil lahat tayo ay maganda at iniingatan ang 
isang katawan na meron tayo na ipinagkaloob sa atin buong buhay. 
 
HEALTH 
by Rev Pamela Maxwell Griffith HP 

Maligayang pagdating 2021!!! At sa mga New Year’s resolution na ating gagawin… na 
napakahaba. Walang halong biro ang talagang ginagawa natin ay maglaan ng magandang 
hangarin para mapabuti ang ating buhay. 

Itong taon simulan natin ng isa o dalawang bagay na nais nating baguhin. Ang kabilugan 
ng buwan ay mabisang paraan para mapatalsik natin ang mga masamang ugali. Habang lumiliit 
ang buwan, ay maari natin tangalin mga di 
kaaya ayang paguugali. Ihanda nyo ang 
inyong mga hangarin at pagtibayin ito 
buwan buwan sa loob ng taong ito. 

Kung nagkaroon ka Covid-19, sa 
halip na baguhin ang buong pamamaraan 
mo sa pamumuhay at pagkain, marahil 
siguro ay bawasan mo ang mga matatamis 
na pagkain.Gumamit ka lang ng maliliit na 
plato para kumain nito. Ilagay mo ang mga 
Tsitsirya sa matataas na aparador para 
mahirapan kang kunin ito. Ang ilang mga 
tricks na ganito ay makakatulong sa iyo 
para mabawasan ang iyong timbang at 
mabago ang paraan ng pagkain mo ng banayad. 
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Maraming tao ang nakakasunod sa mga munting pagbabago at kung gagawin ng malakihan ay 
kinakailangan na ng pagsusumikap!!! 

Kailangan mo lang ban a kumilos ng higit?? Oo, lalo na sa mga nagtatrabaho ngayon sa 
bahay. Mas madali lang ang umupo kesa sa tumayo. I set mo ang iyong orasan na bawat oras ay 
kailangan mo tumayo at maglakad sa iyong opisina or di kaya sa copier o kung saan man. Ito ay 
maaring malaking pagbabago sa iyo na magpapaginhawa sa iyong utak, para mapakilos ang 
dugo ng malaya at magagamit mo ang ilang mga taba para matunaw. 

Habang nasasanay ka sa mga maliit na pagbabagong ito, ang mga malalaking pagbabago 
ay magiging madali na lang para sa iyo.  Kung meron kang mga anak na nagaaral din sa bahay, 
makakapag gym ka rin.  Gamitin mo ang kalahating oras para mag ehersisyo tulad ng 
pagsasayaw o anoman para lang di ka nakababad dyan sa upuan. Piliin mo ang mga munting 
pagbabago at ipagpatuloy mo. Kumuha ka ng makakasama para tulungan ka, lalo na kung 
mageehersisyo dahil madali makalimutan at kung may makakasama ka at inaasahan ka na 
gagawin mo eh di magagawa mo nga. 

Ang mga maliit na pagbabago ay maaring humantong sa malaking pagbabago sa iyong 
buhay. Ang susi dito ay magsimula at magpatuloy na nakatuon palagi at akapin ang pagbabago. 
Magsaya ka dito. At higit sa lahat ay gantimpalaan mo ang iyong mabuting asal. Ito ang 
makakatulong sa atin para magpatuloy. Panatilihin laging ligtas at malusog!!! 

 
MENTAL HEALTH  
By Rev Pamela Maxwell-Griffith, B.S. Psych 

Whew!!! Tapos na ang bakasyon at 
makakabalik na tayo sa normal pero bakit 
parang malungkot pa rin tayo? Post Holiday 
Blues, Talaga? 

Gumugol tayo ng maraming oras para 
maging abala nitong kapaskuhan na kung saan 
ay tapos na, nawala naman tayo dahil wala na 
tayong pagkakaabalahan. Nalinis na atin ang 
bahay, itinago na natin ang mga palamuti, 
umalis na ang mga kamag anak, naubos na ang 
mga tirang ulam at ngayon… 

Ang taong ito ay naging kakaiba dahil sa Covid habang tayo ngayon ay mas batid natin 
ngayon ang mga oras na ating ginugol kasama ang ating pamilya at kaibigan. Ang bakasyong 
ito ay nagiiwan din sa atin ng mabuti at masamang alaala. 

 
Mga alaala na maaring makapagpabuhay muli ng iba’t ibang damdamin. Kalungkutan 

mula sa pagkawala ng mahal sa buhay sa loob ng taon, break ups, divorce at paghihiwalay ay 
maaring makadagdag dito. At ngayong taon hindi ka man makapiling ng iyong pamilya at 
kaibigan dahil sa covid. Marami pa ring dahilan na maramdaman ang kalungkutan pero meron 
namang paraan para hawiin ang kalungkutang iyan. 
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Magsaya kasama ang Pamilya at kaibigan sa pamamagitan ng pagdalaw sa kanila para 

manuod ng pelikula, maglaro o kaya umupo at maghuntahan kasama ang kaibigan. Maari kang 
dumalaw sa isang museum na iniisip mong gawin. Ang simpleng paglalakad ay maaring 
magbigay ng pakiramdam na kaginhawaan. Bigyan mo ang iyong sarili ng isang masarap na 
kape o di kaya maligo sa bath tub na may bula.  

Alamin mo kung ano ang nararamdaman mo. Kung ikaw ay nakakaramdam ng tunay na 
kalungkutan o kaya ay di mo maalis sa iyong sarili ang labis na pagkalungkot eh maari kang 
humanap ng tulong mula sa propesyunal.  Huwag maghintay, tulad lang ito sa pagkakaroon ng 
appointment kung ikaw ay magpapa check up ng iyong kalusugan sa katawan. Ang Kalusugan 
ng Kaisipan ay lubos ding mahalaga.  Kung ang kalusugan ng iyong kaisipan ay hindi maganda, 
maari nya itapon ang kalusugan ng iyong katawan at ispiritu.  Huwag mong pahintulutan ang 
dungis ng kalusugang pangkaisipan ay hadlangan ka upang tamasahin ang masayang buhay na 
ipinagkaloob sa iyon ng Diwata. Tumawag ka, pumunta ka sa appointment na iyon. Mabuhay 
ka ng maganda at masaganang buhay na nararapat sa iyo. 

MIND AND SPIRIT: ACCEPTANCE: CHANGING A MINDSET 
By Rev. Ser Chad Blackman 

 
Tinukoy ng Merriam-Webster ang pagtanggap bilang kilos o proseso ng 
pagtanggap; ang estado ng tinatanggap o katanggap-tanggap; kanais-nais na 
pagtanggap o pag-apruba.Habang tila pinutol at natuyo, madalas nating 
nalaman na ang pagtanggap ng tao at mga bagay sa buhay ay maaaring maging 
mahirap.Kadalasan ang mga tao ay lumalaban sa pagtanggap ng mga 
pagbabago, sitwasyon o tao. Paano natin mababago ang mindset na ito upang 

mas bukas tayong tumanggap ng iba't ibang mga bagay? Para sa kasagutan, marahil ay 
kailangan nating suriin kung ano ang humahadlang sa ating kaisipan. Maari bang ito ay 
pagtangi na tangapin ang ating sarili habang tayo o kung nasaan tayo sa ating buhay? Maari 
kaya ito ay isang takot sa ano mang pagbabago sa ating katotohanan na nagdudulot sa atin ng 
pagtangi sa ating mga nakagawian? Anoman ito, marahil ay kailangan natin magkaroon ng 
kamalayan na ang buhay ay palagiang umuunlad habang tayo ay naglalakbay sa ating paglago 
sa lahat ng aspeto. Kasama dito ang pagkatuto sa araw araw kung ano ang maituturo ng 
mundong ito. Maging sa pinakapayak na bagay, matatagpuan natin ang pangkalahatang 
katotohanan na nagbibigkis sa sangkatauhan. Hindi tayo maaring maging hati sa mga maliliit na 
bagay na walang magagawang kaibahan sa dakilang plano ng buhay. Ang ating kaisipan ay 
palagi dapat lumalago at nagbabago sa pagiisip at ganun din sa pagakap sa ispiritwal na aspeto 
ng ating buhay. Ang Isip, puso at kaluluwa ay ang tatlong persona na nagkakaisa para gabayan 
tayo. Ang isipiritu ng pagibig na nananahan sa bawat tao. Kung ating pakakawalan natin ang 
ating makamundong pamumuhay, mayayakap natin ang lahat na pupuno sa ating buhay. Hindi 
ko sinasabi na ang buhay ay hindi na mapupuno ng pagsubok pero ang mga pagsubok na iyon 
ay magbibigay sa atin ng pagkakataon para lumago at magbago ng kaisipan at ispiritwalidad na 
ating ikasisiya kasama ang kapwa. Hangang sa muli, Basbasan Nawa! 
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CALENDAR: JANUARY 
(All times listed are Eastern US Time) 

Enero: “Lumalamig lalo. Ang taglamig ay naglalagay ng bakas ng paa sa parang. Ano kaputian ang 
maipagmamalaki na ang araw ay dumating sa kakahuyan. Masasabi ng isa ang kulay gatas na dalaga ay 
sumasayaw sa talulot ng bulaklak. Paano nakakapaso ang lamig sa ating araw! Masasabi ng isa na ang sinag ng 
liwanag ay piraso ng nyebe, nailarawan ng isa na nabubuhay ang araw sa isang tuktok ng niyebe sa araw na ito. 
Sasabihin ng isa na siya ay isang babae na nagsusuot ng isang gown ng taglamig na hamog na nagyelo na 
nakakabulag sa mga mata. Pinahina ako ng kawalan ng kakayahan. Ang pagala ay pagod sa aking mga binti. " 

- Roman Payne 
 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
     1 2 

     New Year’s Day 
Correllian Casual 
Friday 9 pm 
Kwanzaa Ends 
 

 

3 4 5 6 7 8 9 
 Chancellor Chat 9 

pm 
World Walkers 
Meeting 2 pm 
http://us20.chatz
y.com/241019125
32815  

  Correllian Casual 
Friday 9 pm 

 

10 11 12 13 14 15 16 
 Chancellor Chat 9 

pm 
New Moon   Correllian Casual 

Friday 9 pm 
Religious 
Freedom Day 

17 18 19 20 21 22 23 
National Sanctity 
of Human Life 
Day 

MLK Day 
Chancellor Chat 9 
pm 

  Celtic Tree 
month of Rowan 
begins 

Correllian Casual 
Friday 9 pm 

 

24 25 26 27 28 29 30 
 Chancellor Chat 9 

pm 
  Full Moon – Cold 

Moon 
Correllian Casual 
Friday 9 pm 

 

31       
Elder Talk Radio 
on Blogtalk Radio 
sponsored by 
CEM 

      

 

Kung may kaganapan kayo na nais natin idagdag dito, maaring lumiham sa : 
CorrellianTimes@gmail.com  
 
 
 
 

http://us20.chatzy.com/24101912532815
http://us20.chatzy.com/24101912532815
http://us20.chatzy.com/24101912532815
mailto:CorrellianTimes@gmail.com
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BIRTHDAYS 

 

  
 

December 24th- January 20th the Celtic Tree of Birch- Ambitious and Resilient 
 

Benjamin Benoit   January 13th 
Anthony (AJ) Smith Jr   January 14th 
Autumn Blair   January 16th  

 
January 21st- February 17th- the Celtic Tree of Rowan- Thinker and Creator 

 
Angela Blair   January 24th 
Brenda Pergande   January 26th 
Jai Elliott    January 26th 
Hayley Whiteley    January 28th 
Ser Mike Nelson   January 30th 

 
CORRELLIAN HELP DESK & FEATURED 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. 
 

 
 
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  

 
 

http://www.correllian.weebly.com/
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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  

 
 

 
 
Meron kaming malawak na Facebook Group at Pages para sa mga kaanib ng tradisyon na maari 
nyong salihan.  
 
Correllian First Directors Office:  Ang samahang ito ay para sa pakikipagtalastasan sa ating 
unang Direktor ng Tradisyon na si Rt. Rev. Ser Jason Highcorrell FD AP, CCE. Ang samahang 
ito ay para sa makamundong aspeto ng pagiging pari at mga gamaganang templo.  
 
Correllian Arts Department: Ang pinuno ng samahang ito sa facebook ay si Rt Rev Lily 
Green AP.  Ang samahang ito ay binuo para maibahagi mo ang iyong mga gawa ng 
pagkamalikhain. Lahat ng Patnugot/ Manlilikha ay may buong karapatan sa kanilang mga gawa 
nilikha, at ano mang gawa na inyong pinaskil sa samahan ay inyo itong iniaambag sa Correllian 
Tradition at binibigyan nyo ng pahintulot ang sino man sa tradisyon na gamitin ito. 
  
Correllian First Elder’s Office:  Ang gumaganap na First Elder ay si Rt. Rev. Alyssa Maxon 
Kemp AP, CCE.  Retired First Elder: Rt. Rev. Ser Ed Correll AP, CCE First Elder’s Herald and 
Paladin: Rev. Eboni Nash.  Dito nyo makakausap ang ating First Elder. Ang First Elder ng ating 
tradisyon ay ang pangunahing tagapayo sa mga Puno ng tradisyon, at sa buong tradisyon. Ang 
First Elder ay pinili ng mga Puno ng Tradisyon at sya ang Philosopher Laureate ng Correllian 
Tradition. Ang First Elder ay ang may pananagutan para tignan ang pagpapasa ng 

http://www.witchschool.com/
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kapangyarihan at pamumuno sa tradisyon. Sa samahang ito ay maari kang magkaroon ng 
direktang ugnayan sa ating First Elder. 

 
Order of Peace Weavers: The Order head is Rev Ser Theresa Helton (Moonraven).  
The Order of Peace Weavers focus on peace through prayer, meditation, 
visualization, Reiki, spell working, ritual, music, art, dance, and any positive energy 
modalities, in peace and harmony, sending love. 
 
 
Secret Order of the Crystal Web: The Order head is Ser MaryAnn Kay HP.  The 
Secret Order of the Crystal Web is responsible for the architecture of the Crystal 
Web: mapping the web, maintaining the structure of the Web.  To add your access 
point to the map, send an email to MaryAnn at maryann@witchschool.com. The 
Secret Order of the Crystal Web is a Paladinal Order. 
 
Order of Web Weavers:  The Order head is Rt Rev Laurie Denman AP, CCE.  The 
Order of Web Weavers work with ley lines and energy vortices of the Earth and the 
Universe. The Correllian Tradition believes that the revitalizing of the Ley network 
is an important aspect of healing the Earth and building a positive future. 

Pangunahing tampok ng samahang ito ay ang mga seremonya ng buong ley sa 
pagpapalakas ng tradisyon, pati na rin ang Great Crystal Web -isang masiglang transmitter 
system na itinayo sa maraming mga dekada na inilaan upang palakasin at pagalingin ang mga 
patlang ng enerhiya ng Mundo. Ginagawa ang buwanang mga ritwal upang linisin at muling 
magkarga ang Great Crystal Web na may Pag-asa, Kapayapaan, Pag-ibig at kaunlaran. Ang 
mga pagpapalang ito ay maaaring makuha ng mga nagtakda ng mga access point ng kristal sa 
loob ng Great Crystal Web, kung kinakailangan.  Ang bawat miyembro ng Order ay sumumpa 
ng panunumpa upang gampanan ang ritwal na ito sa ika-11 ng bawat buwan. Ginagawa ng 
Pinuno ng Orden ang ritwal, isinasahimpapawid ito sa pamamagitan ng Facebook sa pahina ng 
Great Crystal Web Facebook. 

Great Crystal Web Facebook Page 

Ang mga tiyak na kilalang ninuno na kasama sa orden na ito ay sina Blvd. First Edler Windy 
Lajoie, Blv. First Elder Virginia Bitterwind Smith, Blv. High Priestess Virginia Powell, and 
Blv. Paladin Ser Foxglove D. McCleod 

Sa kasamaang palad, lahat ng mga tala ng Order ay nawala sa pagtawid sa tabing ni Blv. Unang 
Elder Windy Lajoie, ang dating pinuno ng Order. Kung sumali ka sa order bago maging order 
head sa kasalukuyan si Rt. Rev. Ser Laurie Denman, CCE ngayong 2020 maaring 
makipagugnaya sa pamamagitan ng email RevLaurie@Witchschool.com para mabigyan ka ng 
bagong application at mapanumpa sa pagtatalaga sa order na ito. Ikaw ay mabibigyan ng 

mailto:maryann@witchschool.com
https://www.facebook.com/CrystalWeb
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bagong katibayan bilang kaanib at maidadagdag sa ating listahan. Kasabay nito ikay ay 
mahihilingan na sumali sa ating Facebook Group. Ito ay kritikal hindi lamang upang mag-file 
ng kinakailangang Ulat sa Paglaraw ng Order, ngunit upang malaman din kung sino ang 
makikipag-ugnay kapag may isang espesyal na kahilingan o pangangailangan na nauugnay sa 
Great Crystal Web.  Ang mga nais sumali sa Order sa kauna-unahang pagkakataon o 
naghahanap ng karagdagang impormasyon tungkol dito ay maaari ring gumamit ng parehong 
email address upang makipag-ugnay kay Lady Laurie. 

CORRELLIAN GROUPS 

 
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’sChat 
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. 

 
www.facebook.com/groups/CompassionLeagueTemple.  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/mysticalrainbowtemple  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 

 
 
 
 

mailto:CorrellianTimes@gmail.com
http://www.facebook.com/groups/CompassionLeagueTemple
http://www.facebook.com/mysticalrainbowtemple
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www.facebook.com/ourladyofthehealingfields 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. 

 

 
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.   
 

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 
 
 
 

 
 
 

http://www.facebook.com/ourladyofthehealingfields
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Customized Sigils: Round $5, Square $7.  Contact Salena Murdock at 
murdocksam1@yahoo.com.   
 
 
 

 
THE GIVERS 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  

WITCHY WISDOM 
by Rev. Silas Mimir HP ~ 

Noong isang buwan ay atring napagusapan ang 
patungkol sa pagmamahal sa iyong sarili at gaano 
kahalaga ang bagay na iyon. Ngayong buwan ay 
paguusapan naman natin ang kabaligtaran.  Bilang 
tao na nilalang, maraing pagkakataon na tayoay 
kumikilos na hindi natin iniisip ang ating kapwa. 
Hindi natin alam kung ano ba ang nangyayari sa 
kanilang buhay. Hindi natin alam kung kamusta ang 
kanilang araw. Namatayan kaya sila ng mahal sa 
buhay? Hindi ko iminumungkahi na kumilos tayo tulad na parang lahat ay mga paru-paro at 
mga bahaghari. Malinaw nating nalalaman na hindi ito, gayunpaman, maaari tayong maging 
mahabagin sa mga nasa paligid natin. Kahabagan… Kung may isang bagay na makakatulong sa 
mundong ito na gumaling, ito ay pakikiramay. Ano nga ba ang kahabagan? Sa gayon, ang 
pakikiramay ay maaaring tukuyin bilang nagkakasundo na awa at pag-aalala para sa mga 
paghihirap o kasawian ng iba. Hindi ko iminumungkahi na ang lahat ay magkakasundo, dahil 
ang iba't ibang mga personalidad nang simple ay hindi tugma sa bawat isa. Gayunpaman, ang 
maaari nating gawin, ay maging mabait. Malayo ang mararating ng kabaitan. Ngitian mo ang 
mga tao, kamayan mo sila (matapos nito ay hugasan mo ang iyong mga kamay) akapin mo sila 
o di kaya ay magsalita ng mabuti patungkol sa kanila.  Sabihin mo na na appreciate mo sila. 

mailto:murdocksam1@yahoo.com
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Pasalamatan mo sila sa pagiging totoo nila. Mahalaga ka at ganun din sila. Tayo ay maghatid ng 
pagibig at kaligayahan sa mundo. 

JANUARY CORRESPONDENCES 
 
STONE: Garnet, Onyx, Chrysoprase 
ANIMAL: Fox, Coyote 
FLOWER: Snow Drops, Crocus 
RULING PLANET: Saturn 
 
 

CORRESPONDENCE WITH THE EDITORS 
 
Ang aming mga mambabasa ay inaanyayahan na sumulat sa Mga Editor. Upang magawa ito, 
mangyaring i-email ang iyong sulat sa: CorrellianTimes@gmail.com 
 
1MESSAGES FROM THE EDITORS 
The Correllian Times Tree by Salena Murdock 

Stacey Blair - Kaya't ang kaibig-ibig na taon ng 2020 ay 
nasa likuran na natin. Hindi ako makaimik para 
maisalarawan kung paano ito naganap pero nainiwala 
ako na mula sa kaguluhan ng taong iyon, maraming 
bagong bagay ang isinilang.  Ang Correllian Times ay 
muling nagbalik, at lahat ng Correllian san man panig ng 
mundo ay nagkaroon ng pagkakataon makipagtipon sa 
pamamagitan ng mga social platform, virtual lustration 
at seremonya na nagbigay daan para makakilala tayo ng 
mga bagong kaibigan.  Ang katawagan na Baliktanaw sa 
2020 ay nangangahulugan nag awing halata ang mga 
bagay na hindi halata noon at para siyasatin ang mga 
nakalipas na napagpilian ng may malinaw na pananaw.  

Ginawa talaga ng taong iyon, na pagbuklurin tayo bilang pamilya at ginagawang mas malinaw 
ang ating hinaharap para sa ating lahat kung paano magpapatuloy at kung ano ang mahalaga. 
Nawa sa taong 2021 ay patuloy kayong tulungan na lumago, Pagpapala ng Liwanag! 
 
 
 

                                                           
1 
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Pamela Maxwell Griffith - Isang tunay na karanasan ang dumating sa atin sa taon ng 2020.  Sa 
pagdating ng bagong taon tayo ay hahantong sa bagong karanasan at ang karunungan na ating 
natutunan noong nakaraang taon.  Ating matutunan ang mabuting aralin na itinuro sa atin noong 
isang taon.  Gaano kahalaga ang buhay at gaano  maging ganap ang pagmamahal at gaano 
kaiksi an gating oras. Kunin nyo ang mga natutunang aralin at hayaan mo sila na maging 
liwanag sa iyong landas sa darating na buwan. Pahintulutan mo ang Diwata na palaguin tayo at 
arugain at pagkalooban ng panibagong pagkakakilanlan kung sino tayo, dahil tayo ay likha 
mula sa alikabok ng mga tala!!! 

Kyle Metzger-  Ito ay naging isang napakalakas na pabago-bagong taon para sa atin lahat. 
Maraming mga bagay ang nagbago at nagpatuloy na magbabago habang ang gulong ng 
kapalaran ay umikot at simulan ang taong 2021.  Masaya ako na ipabatid sa inyo na aking 
sisimulan ang aking Graduate school ngayon buwan para maabot ang aking Masters Degree sa 
Addiction Counseling. DAhil sa dumaraming pananagutan at mga gawain, marahan kong 
sinisimulan na hatakin ang aking mga galamay sa pakikipagugnayan sa maraming kong 
kagustuhan at napagpasyahan kong magbigay tuon sa aking pagaaral. Nalulungkot ako na 
ipabatid sa inyo na ang Edition ng COrrellian Times ngayon Enero ay ang huli kong edition 
dito. Hindi ako umaayaw, pero sa ngayon nais ko muna ituon ang aking isipan sa mga 
pangangailangan.  Nais ko ipaabot ang taos puso kong pasasalamat sa bawat kaanib ng project 
na ito na naging supportivesa akin at nagnanais na ang papel na ito ay lumago at magtagumpay. 
Wala na akong ibang mahihiling kundi ang Mabuti! 

 
We at the Correllian Times wish Kyle all the best in Graduate school!   

You will always have a place in our Editor family.   
 

Silas Mimir - Totoo ang Oras ay lumilipad, lalo na ang 15 taon na itinagal ng 2020. Sa ano 
mang kaganapan, umaasa ako na magkaroon kayo ng Dakilang Bagong Taon, at umaasa ako na 
makamit ninyo ang inyong mga pangarap! 

Eboni Nash - Ang hirap isipin na tayo ay nasa bagong taon na ngayon, samantalang dama pa 
rin natin ang mga kaganapan noong nakaraang taon. Gayunpaman nalalaman ko na ang 2021 ay 
may higit na inilalaan para sa atin, tulad ng papel na ito na may higit pang nakalaan para tayo ay 
lumago at matuto ng mga bagong bagay araw araw. Nawa ang bagong taong ito ay pagkalooban 
kayo ng mabuting kalusugan at mabuting hangarin. MaYaRi Na!  
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Mylinda Whiteley - Panibagong taon na naman ang dumating at lumipas.Ito ay puno ng mga 
karanasan pagtaas at pagbaba sa marami habang tayo lahat ay tinutulak na matutunan ang 
bagong pamamaraan ng buhay.  Bagaman mahirapan tayo sa taong 2020, nalampasan pa rin 
natin ito.  Marami din tayong nakita bagay na mabuti na dumating mula sa mga pagbabago.  
Mas lalo ako lumago bilang tao at sa aking ispiritwalidad noong 2020 na lagi kong inaasan 
noon pa man.  Nagkaroon din ako ng pagkakataon na makipagsapalaran at makakilala ng 
maraming bagong tao, at maraming salamat sa teknolohiya.  At dahil dito, lubos akong 
nagpapasalamat. Tulad sa pagsisimula ng bagong taon, harapin natin ang mga bagay na may 
bago at sariwang pananaw.  Wag kang gumawa ng mga resolution sa halip ay mga layunin.  
Sikapin mo ano man ang kailangan mong matapos gawin at abutin mo ang mga layuning iyon at 
siguraduhin mo. Nawa’y magdala ang bagong taon sa iyo ng mabuting kalusugan, kaligayahan, 
pagibig, bagong pagunawa at patuloy na paglago. 

Basbasan Nawa! 

TEMPLE SPOTLIGHT- TEMPLE OF THE NIGHT 
by Rev. Brian Layng 

 Ang Temple of the Night ay ganap na Chartered Temple 
ng Correllian Nativist Tradition at ito ay matatagpuan sa 
Oshawa, Ontario, Canada na itinatag noong 2015. Kami lang 
ang kasalukuyang Ganap na Templo matatagpuan sa Canadaat 
natanggap naming an gaming Full Temple Status noong 
November taong 2008 habang ginaganap ang Parliament of 
World Religion sa Toronto, Ontario. 

 Ang pinuno ng templo ay si Rev. Brian Layng, a.k.a. 
“Ravenblood” sa loob ng tradisyon at isinama nya ang kanyang 
sariling traditional na paniniwala mula sa kanyang mga ninuno 

at isinasagawa nya ito araw araw sa pagpapatakbo at mga pagtitipon ng Temple of the Night.  
Ang ibig sabihin nito na habang ang Templo ay kilala bilang Correllian, binigyan ni Rev. Brian 
ang templo ng pagkakakilanlan bilang Aleman, na kanyang inilahok ang mga  kinagawian, 
tradisyon at paniniwalang Aleman sa kanyang pangaraw araw na pagpapatakbo sa samahan sa 
loob ng Temple of the Night. 

Nagsasagawa ang templo ng harapang pagtitipon, paglilingkod at maging online ritual, pero 
dahil sa Covid 19, ang mga gawain ng templo ay sumailalim sa online format, ngunit kami ay 
umaasa na ito ay magbabalik sa dual format kung ito ay maaari na, para mapanatili ang mga 
pinagkakaloob nating paglilingkod sa mga kaanib at sa mga tao na nais maging bahagi ng ating 
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templo. Ang pagiging kaanib ay eclectic at ang bawat isa ay nagdadala ng kanilang sariling 
kasanayan at kaalaman, habang ang templo ay palagiang bukas sa mga personal practices at 
pananaw, na ating ipinagkakaloob sa ating mga kaanib ang pagkakataong lumago at mapaunlad 
ang kanilang sarili sa loob ng templo.  Isang mga paglilingkod na ipinagkakaloob ni Rev. Brian 
ay ang Legal Wedding/ Handfasting, dahil sya ay isang lisensyado at nakatala sa pamahalaan 
bilang Wedding Officiant.  Ang isa pang kaanib ay nagkakaloob ng Mediumship at pagbasa, 
samantalang ang iba pang 2 kaanib ay nakatuon sa negosyo at accounting.  Maraming mga 
pagpipiliang paglilingko na ipinagkakaloob ni Rev. Brian at ng iba pa sa loob ng Temple of the 
Night. 

Ang dahilan ni Rev. Brian para buuin ang Templo sa loob ng 
kanilang rehiyon ay upang dalhin ang mga magkaparehong 
kaisipan at mga interesadong Pagano sa kanyang pamayanan 
upang maging ganap maayos at gumaganang samahan, na kung 
saan sila ay makapagtutulungan sa pagpapalaganap ng 
mensahe, itama ang mga maling kaalaman patungkol sa 
Pangkukulam, magturo at gabayan ang mga tao na may 
parehong kaisipan at sa mga bagong tao na may interes na 
matuto. Ang Pangkalahatang Misyon ng Temple of the Night, 
na inaasahan ni Rev. Brian na kalabasan ay ang magkaroon ng 
ganap na Legal na Pagkilala bilang Simbahang Wicca sa Canada, na isang bagay na dapat pang 
maisagawa ng ibang Wiccan Group, at upang maging simple ay ang pagaalis ng Canada’s Anti-
Witchcraft Act of 2018. Ang magkaroon ng sariling lupa ang templo at ang pagkakaroon ng 
gusaling pagtitipunan para sa mga Sabbat at Esbat buong taon at kung saan meron kaming 
home base na makikita ng publiko ng harapan, kung saan maari silang magpunta at matuto. 

Nagbibigay ang templo ng iba’t ibang antas ng pagiging kaanib mula sa pagiging Inner 
Cour ( sa mga tao nagnanais na makuha ang kanilang 3 degree at maging pari), Outer Court 
(para sa mga nais lamang na kunin ang unang taon ng pagsasanay sa loob ng tradisyon at ang 
aralin sa Living the Wiccan Life), at ang mga nakikipagtipon (para sa mga masiglang 
sumusuporta sa templo at lumalahok kung saan sila maari pero hindi interesado maging bahagi 
ng anumang pagsasanay o aralin). Ito ay isinaayos ni Rev. Brian upang maging bukas at 
malalapitan ang templo sa lahat ng tao sa pamayanan at mananatiling bukas at tumatanggap ng 
lahat ng tao, ano man ang kanilang lahi, paniniwala, kulay, kabansaan, kaangkupang sekswal, 
religion at pananaw na ispiritwal.  Ang Temple of the Night ay bukas sa lahat ng tao at 
tinatanggap kayo ng magiliw upang makipagtipon bilang dalawa sa mga pangunahing kaugalian 
ng Temple of the Night. 
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HOLIDAY OF THE MONTH - HATSUMODE 
by Rev. Kyle Metzger HP 
Photo credits: Ms. Mezo Bear, at Tsubaki Grand Shrine of America 
 

 Maraming nakakaalam sa inyo na talagang naaakit ako sa pananampalatayang Shinto. 
Pinagaralan ko ito ng ilang taon at nilikom ko ang mga impormasyon nakasulat sa engles 
patungkol sa Shinto. Dahil ang Shinto ay katutubong pananampalataya ng Japan at ito ay hindu 
lubos na kilala sa labas ng Japan at konti lang ang nasusulat patungkol dito na hindi Japanese. 

Ang pagdiriwang ngayong buwan ay  higit sa pagtalima kesa pagdiriwang, ito ang pagtalima sa 
Hatsumode (Jap.  初詣 ; Hatsu na ibig sabihin ay una: Mode na nangangahulugan na pag 
bisita). Ang pagtalimang ito ay kung saan ang mga tagasunofd ay nagtutungo sa Dambana ng 
unang pagkakataon sa panahon ng Bagong Taon. Mayroong maraming mga sekta ng Shinto 
subalit ito ang isa sa pinakamahalagang pagdiriwang para sa mga nagsasanay sa Dambana ng 
Shinto. Ito ay isa sa pinakamahalagang pagbisita sa maraming kadahilanan na ipapaliwanag sa 
baba. 

 Ang Dambana ng Shinto ay isa sa mga pangunahing 
sekta ng Shinto na nakatuon sa pagsamba at 
pagsasanay na pumapaligid sa lokal na dambana. 
Bago pa ang ikalawang digmaan pandaigdig, 
mayroong pampamahalaang kasiyahan at pondong 
pampamahalaan na umaayos sa lahat ng mga 
dambana sa Japan.  Ang Samahang ito ay itinatag ni 
Emperor Meiji noong katapusan ng 1800 na may 
layuning ipakilala ang pananampalatayang Shinto. 
Ang isa sa mga pangunahing kundisyon ng pagsuko 
ng mga Hapones pagkatapos ng WWII ay dapat 
magkaroon ng paghihiwalay ng Simbahan at Estado 
at ang gobyerno ay dapat alisin sa publiko ang 
kabanalan ng Emperor. Sa paghihiwalay na ito, ang 
mga dambana ay naging pribadong pagaari bilang 
lunan ng pagsamba.  Karamihan sa mga dambana 
ngayon ay pagaari ng mga local na pamilya at ang 
pamunuan sa loob ng dambana ay ipinamamana. Isang bagong samahan ay nilikha matapos ang 
WWII para isaayos ang maraming dambana sa Japan ngayon at ito ang Jinja Honcho. Ang 
Kapisanan ng mga Dambana ng Shinto ay itinatag ng daglian matapos ang WWII para 
pangasiwaan ang walong libong dambana sa buong Japan. 
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Ang Jinja Honcho ay lumikha ng patakaran kung paano ang mga pari ay sasanayin at 
kung ano mga paglilingkod ang isasagawa na nakapaloob sa mga dambana.  Hindi lahat ng mga 
dambana sa Japan ay kaanib ng kapisanan.  Ilan sa mga patakaran na nakaligtas bago dumating 
ang WWII ay pinatutupad pa rin ng Jinja Honcho at naitatag ngayo sa pagdaraos ng Hatsumode. 
Halimbawa, kapag ang mga nagsasanay ay bumisita sa dambana sa unang pagkakataon, naging 
kaugalian na magdasal para sa bagong taon na may paksa para sa kalusugan at para sa sariling 
pamilya. Nakaugalian na rin ang magbigay ng pera bago magdasal. 

 Mayroong isang pangkaraniwang kasanayan sa 
mga dambana ng Shinto na dapat bisitahin ng mga 
miyembro ang kanilang lokal na dambana upang 
bumili ng taunang mga anting-anting. May 
paniniwala na ang mga anting anting na ito ay may 
sapat na kapangyarihan sa loob ng isang taon at 
dapat muling palakasin tuwing bagong taon. Isa sa 
mga pinakamahalagang anting anting ay ang Ofuda 
(Jap. 御札). Ang Ofuda ay isang anting anting na 
papel na may pangalan ng nakaluklok na Kami 
(diwata) ng nasabing lugar kung nasaan ang 
dambana. Ang paniniwala ng mga Shinto dito ay 
tinatawag na Kotodama (Jap. 言霊 ; o kaluluwa 
ng Salita). 

Ang paniniwalang ito ay katulad sa Kabalistic at 
iba pang metaphysical na pilosopiya na may 
pagunawa na ang salita mismo ay may 
kapangyarihan at ang pangalan ng isang nilalang 

ay likas na bahagi at nakaugnay sa nasabing nilalang.  Ang paniniwala ng Shinto ay nagsasabi 
na ang kakanyahan o ispiritu ng anumang kami ay may kakayahan na mahati kalianman.  Kung 
ang Ofuda ay nalikha, isang seremonya ang isasagawa para hilingan ang ispiritu ng kami na 
nalukluk sa dambana ay bumaba sa ofuda para magamit ito sa pamamaraan para 
makipagugnayan sa sinasabing Kami. Kung ang mga nagsasanay ay bumili ng bagong Ofuda 
ito ay parang tulad lang na bumili ka ng antenna, susi,bilang paraan na makaugnay ka sa 
kakanyahan ng isang Kami at makapagdasal ka at magbigay alay ng direkta sa Kami. Ang mga 
lumalahok ay magdadala ng Ofuda sa kanilang bahay at ilalagay nila ito sa kanilang Kamidana 
(Jap. 神棚 ; God Shelf) para masamba nila ang Kami/ 
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Karagdagan sa Ofuda, bumibili rin ang mga 
magsasanay ng ibang anting anting para maihatid ang 
pagpapala ng Kami sa sanlibutan. Ang iba pang anting 
anting ay tinatawag na Omamori (Jap. 御守) na isang 
maliit na tabletang papel na may dasal at sagradong mga 
salita nakasulat na nakalakip sa telang envelope na may 
malikhaing pagkakatali. Bawat dambana ay may 
kakaibang desensyo para sa kanilang mga Ofuda at 
Omamori para magkaroon sila ng kaibahan kung saang 
dambana ka bumisita gayun pa man ang mga desenyo ay pareho lang. Kasama sa Ofuda at 
Omamori maari ding bumili ang mga lumalahok ng Ema (Jap. 絵馬 ; larawan ng kabayo). Ang 
mga Ema na ito ay votive plaque na naglalarawan ng mga disenyo na kakaiba sa dambana na 
binibisita. Minsan nagsasama sila ng mga larawan ng iba't ibang Kami o mga hayop na 
nauugnay sa Kami na nakalagay doon. Sa pagsisikap na mapalakas ang pagdalaw, ang ilang 
mga Shrine na naitampok sa kilalang Anime ay maaari ding naglalarawan ng mga imaheng 
anime sa kanilang Ema. Ang layunin ng Ema ay gamitin bilang isang tablet ng pagdarasal: 
bibili ang mga nagsasanay ng isang Ema sa Bagong Taon at isulat ang kanilang mga nais o 
pagdarasal dito at pagkatapos ay nakabitin ito sa isang espesyal na rak. Pinaniniwalaang ang 
espiritu ng Kami ay dadaan sa mga tablet at ibibigay ang mga panalangin na nakasulat doon. 

  Ang pagtalima sa Hasumude ay di lang para sa mga nagsasanay ng Shinto.Sa mga 
pamayanang Buddhist meron ding katulad na pagtalima kung saan ang mga kaanib ay dadalaw 
sa kanilang mga local na templo sa unang pagkakataon. Ang pagdiriwang ng Budismo ay 
nagtapos sa 108 na tunog sa malaking kampanilya. Kadalasan ang mga pagdiriwang na ito ay 
nagsasangkot ng mga mahahabang linya na nagsisimula nang maayos bago maghatinggabi ng 
Disyembre 31 sa pag-asa ng Bagong Taon. Gayunpaman, sa kasaysayan, ang mga Hapon ay 
sumunod sa isang kalendaryong lunar at hanggang matapos ang WWII na ang isang 
kalendaryong kanluranin ay pinagtibay na may pananakop sa kanluran ng bansang iyon. Sa 
maraming mga lugar ang Hatsumode ay isang pagdiriwang na tumatagal ng ilang araw at 
nagsasangkot ng milyun-milyong mga bisita sa kanilang lokal na dambana, pagbili taun-taon na 
mga anting-anting at pakikibahagi ng mga kamangha-manghang pagkain sa kalye na ibinigay 
ng mga nagtitinda sa kalye na nagtayo ng tindahan upang masilbihan ang karamihan. 
Maligayang bagong Taon! 

 
   

 



The Correllian Times - Jan. 21 Aq. 

©Copyright - Correllian Times           Page 48 

 
 
NOTICE: PAUNAWA: LAHAT NG NILALAMAN NG LATHALAING ITO AY PAGAARI 
NG CORRELLIAN TIMES AT NG PATNUGUTANG ITO. HUMINGI MUNA NG 
PAHINTULOT BAGO ILIMBAG ITO SA INYONG MGA PAHINA. ANG LAHAT NG 
MGA INILILIMBAG SA LATHALAING ITO AY MAY PAGSANGAYON NG ATING 
EDITOR. 

 
 
 


