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Sestram v Avalonu in v ljubezni Gospe 
včerajšnjosti, današnjosti in jutrišnjosti.

V spomin na tiste, ki so že na onem bregu, 
predvsem na Tammi Boudreau, Suzanne Yelton 

in Gino Gambidillo.

Mami.



NAJ SE RAZKLENEJO MEGLICE … 

Steza, ki se vije do vrha hriba Glastonbury Tor, 
nam tudi kot vijačnica odstira pot do ženske v nas 

samih, 
pot rasti, vznika večje jačine 

in razumevanja sebe. 
Popotovanje do Vira … do Osredka … do Boginje …

nje, katere ime se izvije le v tihotnosti duše. 
Sezi v sebe temó … korakni v bol svojó.

Uženi strahove svoje v kozji rog … 
Pozovi baržo1, naj te odpelje 

do Svetega otoka zdravljenja v sebi, 
s katerega se kot prerojena povrneš. 

Avalonski misteriji živé,
avalonska jabolka so rdeča in sladka … 

Si drzneš zagristi vanje? 

Naj se iz tebe izvije ženska, za kakršno si prijokala na 
ta svet … 

Spomni se … 

JHENAH TELYNDRU, 1995
 

1  Barža – vodno plovilo s ploščatim dnom, op. prev. 
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ZAHVALE

Rada bi se zahvalila za številne blagoslove od tolikerih med 
nastajanjem knjige. Najprej bi se rada zahvalila Avalonskemu 
sestrstvu za milostljivo pomoč in ljubečo podporo projektu, 
ki brez mojih sester preprosto ne bi bil mogoč. 

Toliko prelestnih žensk mi je med pisanjem knjige 
priskočilo na pomoč in me držalo pokonci med dogajanjem 
tako znoter kot zunaj mene. Iskrena zahvala gre še 
zlasti naslednjim: hvala vam, Debra Schneider, Vyviane 
Armstrong, Alicia Grosso, Kim Davis, Andrea Smith, 
Sharone Farrar, Jackie-Kopp Accurso, Lizabeth Doty in 
Lisa Siano. Vaša prisotnost v mojem življenju je darilo  
v pravem pomenu besede. 

Iz dna srca sem hvaležna tudi za svoji edinovrstni 
urednici Elysio Gallo in Lauro Graves, ki sta se izkazali 
ne samo s svojo profesionalnostjo in strokovnim znanjem, 
ampak tudi z žilico za rojstvo knjige, a ne samo v skladu  
z njeno vizijo – še izpilili sta jo za povrh. Iskrena hvala njima 
in vsem drugim sodelavcem založbe Llewellyn Worldwide, 
ki so sodelovali pri manifestaciji knjige v resničnosti. Iskrena 
zahvala velja tudi vsem, ki ste mi posredovali prečudovite 
fotografije in slike, zaradi katerih je to delo tako močno 
prepleteno s čarovnijo. Hvala vam, Bettina Auerbach, Diana 
Byron, Alicia Grosso, Jackie Hewitt, Kathy Jones, Danna 
Kline, Dawn Kline, Elisa Maistellis-Ryng, Jocelyn Russell, 
Jeff Saward in Robin Wallace. Nadvse bi se rada zahvalila tudi 
Fundaciji Kelihovega vodnjaka (Chalice Well Trust), Ustanovi 
za varstvo kulturne in naravne dediščine v Veliki Britaniji, 
National Trust, Tovarišem Belega izvira (White Spring 
Companions) in Glastonburyjski opatiji, ki so mi dovolili 
v knjigi objaviti fotografije svetih krajev, za katere skrbijo. 
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Iz dna duše se želim zahvaliti tudi Gospe za blagoslove 
moji družini in brezpogojne ljubezni ter podpore meni in 
moji potrebi po prelitju črnila v to knjigo. Ljubeče bi se rada 
zahvalila možu Matthewu za vso podporo in žrtvovanja,  
s katerimi je odprl prostor, v katerem je lahko delo 
ugledalo luč sveta; svoji družini za neprecenljivi dar časa; 
in predragim otrokom, ki so mi navdih in največji učitelji 
v življenju. 

Predvsem pa zahvalo dolgujem boginjam Avalona za 
izobilje blagrov, neizmerno ljubezen in božansko milost 
Awena2. 

2  Awen, starokeltski izraz (še zlasti v uporabi v Walesu in Bretanji), ki pomeni ‚navdih‘, 
v Walesu pa se je uporabljal zlasti kot navdih za barde, op. prev. 
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Zibelka magije – predgovor Cristy Žmahar

Dvignejo se meglice in zaživijo legende. Tam nekje zasije 
civilizacija Avalona, znanega kot »zibelka magije«. Magija. 
Beseda, ki sproža toliko občutkov. V nekaterih strah,  
v drugih veselje, vsekakor pa v vsaki človeški duši … tisto 
neko neznano vznemirjenje. Čeprav se je človeštvo tako dolgo 
branilo znanj, ki jih ponuja ta čudovita knjižna alkimistka, 
ki jo držite v rokah, je neizpodbitno dejstvo, da se ta znanja 
iz dneva v dan prebujajo v številnih posameznikih po vsem 
svetu. Ni še tako dolgo, ko so ljudje preganjali vse, kar je 
bilo mističnega in alkimističnega. A časi so se spremenili. 
Mnogi so spoznali, da je strah pred nečim, kar je del vsakega 
izmed nas, popolnoma odveč. 

In tako smo se »čarovniške duše« odločile, da ne bomo 
skrivale več svojih moči. Taka je bila seveda tudi moja pot. 
Od majhnih nog sem vedela, da sem preprosto drugačna.  
Pri 13 letih mi je po nekem čudnem naključju uspelo 
»pretihotapiti« domov svojo prvo knjigo o magiji. Moja 
mama jo je seveda našla. Ni je pozdravila z navdušenjem, 
in ker sem njo srčno ljubila, sem na magijo za dolgo časa 
pozabila. A moje alkimistično srce me je vedno znova 
klicalo nazaj … k magiji. V sanjah sem potovala v čudovite 
in skrivnostne dežele, da bi leta kasneje odkrila, da je ta 
dežela dimenzija čarobnega Avalona. 

Zakaj sem se kar nekaj časa »držala stran od magije«, 
česar danes ne bi svetovala nikomur? Ne zaradi mame. Ne 
v resnici. Temveč zato, ker se takrat še nisem želela soočati 
z obsodbami ljudi. A sem ugotovila, da je najpomembneje 
biti v življenju zvest sebi. Znanja iz Avalona nas učijo o tisti 
pravi magiji. Ta se v svojih davnih začetkih ni delila na 
nobene barve, kot je to današnja praksa. Bila je preprosto 
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magija. Magi so že od prazgodovine znali uporabljati 
svojo energijo in tisto, kar jim je narava dala – upravljanje 
elementov, uporabo zelišč, branje sporočil iz zapisov  
v naravi in podobno. Originalna magija se je uporabljala 
za manifestiranje stvari in skupno pridobitev nekega 
ljudstva ali združbe. Magi so bili tisti, ki so imeli dostop 
do informacij in na podlagi razvitih darov znali svetovati 
tudi največjim vladarjem.

Čeprav so se poti magije zame za dolgo časa ovile 
v meglice, je bila duhovna pot moje duše vztrajna. Tako 
sem postala duhovna učiteljica, angelska terapevtka 
in raziskovalka eteričnih svetov. Ljudje so to z velikim 
aplavzom pozdravljali in vsak mozaik te duhovne zgodbe 
je s srečo polnil moje srce. A vseeno se je zdelo, da nekaj 
še »manjka« do tiste popolne duhovne izpopolnjenosti. In 
sanje so bile vedno močnejše. 

Nekega večera, ki se je zdel povsem običajen … pa se je 
vse spremenilo. Zaželela sem si filmskega večera z možem in 
univerzum mi je željo z veseljem uresničil. Med ponujenimi 
naslovi se je znašel film, ki je pripovedoval izjemno zgodbo 
kralja Arturja, čarodeja Merlina, Arturjeve sestre Morgane, 
Gospe jezera in seveda … Avalona. Srce mi je začelo divje 
utripati in počutila sem se kot Trnuljčica, ki se je pravkar 
zbudila iz stoletnega spanca, da bi ponovno zaživela v svojih 
pravljici. Vsa ta imena so mi bila tako zelo znana. Da so 
legende še kako žive in resnične, mi je postalo tako zelo 
jasno. 

Takrat sem mrzlično iskala vse informacije, ki bi 
razložile te moje občutke in spomine, ki so se dvigovali 
kot težko sidro iz dna morja. In tako se je v mojih rokah 
znašla knjiga, ki jo danes prebirate vi. Povabila me je 
na globoko alkimistično popotovanje, ki je od tistega 
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trenutka dalje zame spremenilo vse. Številne večere so 
me božale legende, ki so na planet prek Avalona prinesle 
najmogočnejše alkimistične energije. Knjiga me je vabila, 
naj odložim prestrašena prepričanja drugih ljudi in  
v polni meri objamem svojo magično resnico. Da, maginja 
sem. Ljubim vse, kar je duhovnega in angelskega, a sem 
tudi maginja. V sanjah in meditacijah so se mi začeli po 
prebiranju knjige odpirati spomini prejšnjih življenj, da 
bi spoznala, da sem toliko izmed njih preživela ravno  
v Avalonu ali njem podobnih civilizacijah magije. Ko se je 
odprlo to zavedanje, sem uporabila čistost energij, ki so me 
vodile, in jih združila z alkimističnimi obredi. Takrat sem 
spoznala, da resnično ljubim obrede. Pomagajo mi ohranjati 
vero v dobro in pravljično, kar pa svet nujno potrebuje. Kako 
mogočni so večeri polne Lune, ko ob soju sveč, vonju sivke 
in vseh ostalih magičnih pripomočkih lahko zaprosim za 
vse, kar je dobrega. 

Knjige, kot je Avalon v nas samih, bodo odklepale 
mistična znanja v vsakem človeku, ki se bo podal na to pot. 
To je storila zame in to bo storila za mnoge speče alkimiste. 
Mnogi se tega bojijo. A jaz pravim naslednje: magija je čista 
oblika duhovne energije, ki združuje eterično in fizično 
manifestacijo tako, da uporabi tudi številna fizična orodja 
(kar boste spoznali tudi v tej knjigi). To je čista čarovnija 
življenja, ki je močna zato, ker ljudje v resnici radi »čaramo«. 
Vsaka duša je tudi alkimistična duša in duše so svetlih 
energij. Torej je tudi magija svetlobna in čista. Uporabljati 
jo v dobro prinaša številne blagoslove.

Avalon v nas samih je knjiga, ki bo ovrgla stara 
vraževerja, ki so številne alkimiste »držala stran« od svojih 
moči. Morda se res zdi, da je to bolj »varno«, ne drezati  
v neznano. Tako je lažje vršiti nadzor nad posameznikom  
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v moderni družbi. A treba je vedeti, da imajo alkimisti moč 
in zavedanje, ki bo pomagalo tistim in tistemu, kar trenutno 
najbolj potrebuje pomoč – in to so reke, drevesa, živali … 
ta naš čudoviti planet, ki umira na obroke, ker je človek 
izgubil stik s seboj in z naravo. 

Zaposleni moderni um si le redko vzame čas za 
opazovanje polne Lune. Kajti če bi si ga, bi mu znala toliko 
povedati. Vsa tista vprašanja, ki nosijo skrbi, so lahko 
razrešena v trenutku. Če bi človek le znal poslušati. In 
mistična znanja so točno to. Ključ do številnih odgovorov. 
Avalon v nas samih odklepa spoznanja o lastni moči za 
osebno zadovoljstvo pa vse do vsesplošne odgovornosti do 
planeta Zemlja. Kako lep bi bil svet, ko bi nam uspelo oživiti 
vse te legende in energije. Znali bi zaceliti ranjeno srce. Znali 
bi obnoviti ranjen planet.  
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Napev Avalona

 Avalon v nas samih torej ni samo knjiga. Alkimistka, ki jo 
je napisala, je vam in nam vsem omogočila izjemne mistične 
aktivacije v nas samih. Ponudila nam je pot k starodavnim 
resnicam, ki se bodo ponovno prebujale tudi v novi dobi. 
Predlagam, da knjigo sprejmete kot svoje sveto orodje, si 
zanjo vzamete čas, jo preberete večkrat. Omogočite vse te 
svete aktivacije, kajti spoznali boste, da resnično prinašajo 
zlate ključe odklepanja vaše srečne prihodnosti. 

Ugotovili boste, da ta knjiga resnično potrebuje čas  
z vami. Včasih si ga je težko vzeti … a nekoč sem s svojimi 
bralci delila zgodbo, ki bo tudi vam dala voljo predati se 
takemu duhovnemu popotovanju. Ta zgodba razkriva smisel 
takih knjig, kot je ta, ki jo držite v rokah. In gre tako … 

Bilo je mrzlo zimsko jutro meseca januarja, ko se je na 
postaji podzemne železnice v Washingtonu začela razlegati 
prečudovita glasba. Možakar, ki ga naj ne bi nihče poznal, je 
začel na strune violine igrati 45-minutno Bachovo simfonijo. 
Glasba, rojena v nebesih, se je razlegala naokoli in božala ušesa 
mimoidočih, a ti so ta nebeški dotik preslišali. Na stotine ljudi 
je v svojih skrbeh in obveznostih hitelo, po obrazih sodeč, je 
bilo mnogo od njih brezvoljnih in utrujenih, pa čeprav je bilo 
komaj jutro. Po nekaj minutah je glasbenika opazil moški in 
glasba je tokrat za nekaj sekund le nekoga ustavila. A tudi 
on je kaj hitro nadaljeval svojo pot v hitrem ritmu moderne 
družbe. Nekaj trenutkov kasneje je violinista opazila ženska, 
a le za toliko, da je v njegov nastavljeni klobuk odvrgla dolar, 
nato pa urno odkorakala v svoj zaposleni vsakdan. Spet drugi 
moški se je naslonil na zid in občudoval zvoke, ki jih je nekoč 
zapisal znameniti Bach. A ura na roki ga je opomnila, da 
mora naprej. Čakalo ga je ‚realno‘ življenje. 



20  Ava lon v  na s  s a m i h

Ko so glasbo zaslišali mali angeli v podobah otrok, 
jih je ta popolnoma prevzela. Želeli so obstati in poslušati. 
Želeli so stopiti bliže. Starši so jim to preprečili tako, da so 
jih preprosto odvlekli stran. Niso imeli časa za pozornost 
svojih otrok, mudilo se jim je naprej. 45 minut. 32 dolarjev 
v klobuku. In ko je bilo nastopa konec, ni nihče zaploskal. 
Pravzaprav nihče ni opazil, da so note Bacha dokončno 
potihnile.

Bistvo je očem nevidno (Antoine de Saint-Exupery, 
Mali princ). Tudi tokrat se je znani pregovor potrdil  
v vsej svoji veličini. Violinist ni bil namreč nihče drug kot 
eden izmed najboljših glasbenikov sveta – Joshua Bell, ki 
je Bachovo simfonijo igral na violini vredni 3,5 milijona 
dolarjev, le dva dni pred tem pa je igral v razprodani 
bostonski dvorani, kjer je povprečna vstopnica stala 100 
dolarjev. Joshua je sodeloval v posebni raziskavi Washington 
Posta o prioritetah običajnih ljudi. Po spletu kroži tudi 
posnetek te raziskave.

Ob tej zgodbi se poraja vprašanje: »Kam hitimo?« Ali 
v objemu vseh skrbi sploh znamo prepoznati lepote, ki nas 
obkrožajo? Cel svet je Bachova simfonija, ki poje pesem 
življenja. Morda jo na Zemlji poslušamo zadnjič, morda 
jo zadnjič posluša nekdo, ki ga ljubimo. In morda bomo 
jutri ugotovili, kako nam je čas spolzel skozi prste, kot nam 
spolzi droben puščavski pesek.

Ali veste, da je glasba del alkimije? V njej se skrivajo 
številne energijske kode. Če le znamo poslušati. Zato se 
ustavite in prisluhnite melodiji Avalona. Le prisluhnite. 
Vaša duša ve, kaj bo naredila z vsem tem znanjem. 
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Pot do Avalona

Pot do Avalona in njegovih misterijev se res ni odpirala 
množično vsakomur. Avalon je zelo visoko vibracijska 
civilizacija, ki še dandanes obstaja na eterični ravni in 
je varuhinja številnih močnih aktivacij, ki prinašajo 
prenekatere manifestacije obilja. Avalon je zato od nekdaj 
zagotavljal, da te skrivnosti niso padale v napačne roke. 
Meglice do Avalona se dvigujejo počasi. Vztrajno, a počasi. 
Da bi Avalon sodeloval z vami, potrebujete jasne namene in 
dober namen. In še najpomembnejšo sestavino. In katera 
je najpomembnejša sestavina poti do Avalona? Zaupati in 
verjeti vase … in vanj.

Alkimistični skrivnostni templji potrebujejo veliko 
vere, da je vse skupaj resnično. To vero smo imeli kot otroci,  
a smo jo potem nekje na poti izgubili. Verjeli smo v »Božička«, 
da bi nekega dne izvedeli, da pravzaprav »ne obstaja«. In 
podobno. Vse mistične aktivacije potrebujejo gorivo vere in 
to je neizpodbitno dejstvo. »Le kar boš verjel, boš videl,« velja 
za razkrivanje eteričnih resnic. In nikoli obratno. 

A dobra novica je ta, da se ta vera razvija. Tako kot se 
boste s knjigo razvijali vi, se bo razvijalo tudi vaše zaupanje 
do teh nevidno-vidnih svetov. Korak za korakom tlakujte 
pot. Za dušo čas ne obstaja, zato se ji nikamor ne mudi. Ne 
trudite se je prepričati o nasprotnem, saj prepričujete le ego, 
ki se tako zaletava v visok zid, postavljen z alkimistično 
rastjo. Uživajte na potovanju. Tudi ko se pomikate počasi, 
se pomikate naprej. Ni pomembna hitrost, ampak smer. 
Zahvalite se za majhne napredke. Zrno na zrno – pogača. 
Kamen na kamen – palača, pravi naš ljudski rek. 

Ne pozabite opaziti tudi vseh fizičnih znakov. Kajti 
verjemite ... Ko bo ta knjiga aktivirala vaše alkimistične 
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moči, boste doživeli veliko blagoslovov. Eden izmed njih je 
tudi ta, da vam bodo čarodejski svetovi poslali svoje znake. 
Vam potrdili, da so resnični. Da so vam moči teh civilizacij 
na voljo. Da vas podpirajo.

Avalonska alkimistična bitja vam bodo pošiljala 
odgovore in vodstvo:

• čez filme in ostale vizualne podobe,
• prek sanj in uvidov v meditacijah,
• prek fizičnih pojavov, ki se bodo pojavili ob vaših 

obredih,
• prek knjig ali drugih besedil,
• prek fotografij ali drugih slikovnih simbolov,
• tako, da vam bodo puščala darila v naravi in podobno,
• tako, da bodo v oblake ‚risala‘ podobe,
• tako, da vam bodo puščala morda celo večja darila, 

katerih izvora se logično ne bo dalo pojasniti, 
 tako, da vam bodo pošiljala živali s sporočili, zato jih 

dobro opazujte. 

Živimo v svetu magije. Kajti vsaka mavrica, rojstvo ali 
stvaritev to je. Zato odprite svoje srce in vedno bo obveljala 
tista: »Dobro se z dobrim vrača.«

 
Želim vam izjemno popotovanje. Cristy Žmahar, 
ustanoviteljica Duhovnega ateljeja Potovanje duše.
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UVOD

ISKANJE SVETEGA OTOKA 

Na premcu stoji, zavita v temačna oblačila in meglice, 
ki se je oklepajo. Prostorna kapuca zakriva, koliko 

pomladi šteje – lahko bi bila sestra, hčerka ali mati 
kogarkoli. Z nogami stoji trdno na tleh, telo je nepremično. 
V meglicah, ki se vse bolj gostijo, in nemirnih vodah ostaja 
zasidrana na svojem mestu in popolnoma prepričana o poti; 
premagala je jezero in razklenila meglice. Utrla si je pot 
do Avalona. Zdaj služi in soljudi vodi po nečem, kar naj 
bi veljalo za neprehodno, dokler tudi sami ne prispejo do 
svete obale brez pomoči. 

Ona je svečenica Avalona. 
Že precej vode je preteklo, odkar je akord Avalona 

nazadnje zazvenel v ženskih srcih. V stoletjih, odkar je otok 
vzel od nas slovo, tu in tam kakšna nota Avalonove pesmi še 
vedno zapoje v toku časa v likovni umetnosti, književnosti, 
glasbi in legendah. Njegov ponovni prihod se je naznanil 
še zlasti v zadnjem stoletju. Prerafaelitsko gibanje in zapisi 
Yeatsa ter Tennysona čudovito ponazarjajo ljubezensko 
zgodbo med viktorijansko Anglijo in mitologijo kralja 
Arturja. Vezi z energijo Avalona so začele tkati tudi magijske 
tradicije, ki so vzniknile ob nastopu 20. stoletja, še zlasti, 
kot je razvidno iz del pisateljice in mistikinje Dion Fortune. 

Moč Avalona in dejansko celotne arturijanske legende 
ni kaprica preteklih dni, saj bomo že samo okoli sebe naleteli 
na številne dokaze, ki pričajo o njunem pomenu. Na vseh 
knjižnih policah zasledimo zgodbe o Arturju, Morgani 
le Fay in Merlinu. Psihologi, avtorji fantazijskih knjig, 
strokovnjaki za keltske študije in pristaši osebnostne rasti 
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vsi prejemajo uvide od arturijanskega mitološkega ciklusa. 
Številne skupine poganov in vikanov se precej opirajo na 
Arturjev svet, v katerem se dokopljejo do duhovne rasti, ki 
jo simbolizira iskanje svetega grala in viteškega kodeksa. 

In vendar nam vse našteto ponuja le bežen vpogled 
v Avalon kot celoto. Arturja so na smrtni postelji na barži 
odpeljali na njegove obale, kjer naj bi počakal na trenutek, ko 
ga bo Velika Britanija potrebovala. Pripovedi o nekdanjem 
in bodočem kralju ohranjajo živ tudi spomin na Avalon. Iz 
tradicij arturijanskih legend nam prišepetava le še neznatna 
trohica nekdanjega otoka. In tako kot Artur se ponovno 
vrača v trenutku, ko ju zares potrebujemo. 

Živimo v času, v katerem vse od začetka patriarhata 
ženske v zahodni kulturi še skoraj nikoli niso imele toliko 
priložnosti kot danes. Družba, ki podpira pomen ženske, 
pa čeprav smo si njeno podporo izborile postopoma in  
z obilo znoja, spodbuja številne ženske k iskanju poti 
krepitve ženstvenega. Ženskam ne ustrezajo več religiozne 
forme, ki jim ne dovolijo biti del duhovništva ali jih učijo, 
da so bitja z napako, ker so imele ‚to smolo‘, da so se rodile 
kot pripadnice svojega spola. Prenovljeni koncept ženske 
kot svetinje je resnično spremenil miselno naravnanost, 
naredil konec preživetim paradigmam o mestu, ki naj 
‚pritiče‘ ženski, ponastavil naše iskanje smisla človeškega 
obstoja in na novo opredelil naš koncept narave božanskega.

Starodavna legenda o Avalonu kliče prenekatero žensko, 
ki išče svoje duhovno domovanje. Legenda o otoku ženskih 
misterijev, svetišču v službi Boginje, čaščenem zatočišču 
učenja in zdravljenja, kraju samote, središču, v katerem lahko 
ženske stopijo v svojo osebno moč prek notranje modrosti – 
s temi podobami se je poistovetilo nešteto žensk, iskanje 
njenih obal pa otok še bolj odmika od meglic. 


