Dear Planetary Kin,
For those who will be holding vigil or ceremony for Votan at noon (Pacific
standard time)
on Cosmic Monkey (March 25),can you please read the following poem written by
Votan's twin brother Ivan. Ivan wishes that the poem be read for his brother's
send-off.
Thank you--Stephanie/RQ
.................
For Jose,

by Ivan Arguelles

here is where we part , yours is the section to the left numbered Zero
, mine has been carefully removed , together we had searched , together
we , came apart , magnify not the dank spot , tomorrow is a definite
improbability , hush , ponder , whiten this page over , who is the
deity of the step-ladder ? pray we must to his numen , washed in grief
the thumbnail , the human portion in its inch , look then to the Stars!

fordítás (223):

Kedves Planetáris Kinek!
Akik a Kozmikus Majom napon (márc. 25. magyarországi idő:22 óra)megemlékezést
tartanak, azok legyenek szívesek Votan ikertestvére, Ivan alábbi versét felolvasni!
Köszönöm,
Stephanie / VK
.................

Josénak Ivan Argüelles
innen indulunk, tiéd a zérussal jelölt részleg balra, az enyémet nagy gondosan
eltávolították, együtt keresgéltünk, együtt, váltunk szét, ne nagyítsd föl a nedves
foltot, a jövő határozott valószínűtlenség, csitt, tűnődj, töröld ki ezt az oldalt,
ki a fokos létra istennője? imádkoznunk kell szelleméhez, a körömképet elmossa a
fájdalom, az emberi szeletkét benne, tekints hát a csillagok felé!

================================

Noogenesis Meditation Vow by Valum Votan.

We who take this vow are the nameless ones
Sent here from afar - on other world systems
The time has come for us to fulfill
The ancient pledge we took to be as one
In the enactment of our sacred duty
One breath are we to become
One life, one sacred bond
In order to lift up this Earth
Into its memory among the stars
Noogenesis
Is the name of our assignment
Only by the nameless ones
Can this assignment be completed
One breath, one life, one sacred bond

Noogenesis
The vow to be fulfilled We take this vow in meditation
That all beings may be freed
A new world be born
And the Rainbow be the light of consciousness
Guiding us all into the Infinite One

(Red Queen:
This is a powerful vow to remind us of our unity and
reactivate our shared star mission. You might want to read
this aloud during any ceremony or vigil you may do for him)

fordítás (223):

Valum Votan: Noogenezis Meditáció – Eskü *
Mi, kik fogadalmat teszünk, azok a névtelenek vagyunk
Akiket messziről küldtek ide – más világrendszereken át
Eljött az idő, hogy véghezvigyük
Ősi eskünket, hogy egyként
Végezzük szent kötelességünket
Egy lélegzetté válunk
Egy életté, egy szent kötelékké
Hogy fölemeljük ezt a Földet
A csillagok közt lakó emlékéhez
Noogenezis
Küldetésünk neve
Csak a név nélküliek
Teljesíthetik e megbízást
Egy lélegzet, egy élet, egy szent kötelék
Noogenezis
Az eskü, amelynek meg kell feleni Ez esküt meditációba foglaljuk
Hogy minden lény felszabaduljon
Új világ szülessen
És szivárvány fényezze a tudatot
Bennünket mind a Végtelenbe vezetve

*Noogenezis = a nooszféra megteremtése (a ford.)

(Vörös Királynő:
Ez a vers egységünket idézi és közös csillagküldötti
feladatunkra emlékeztet. Olvassuk föl, amikor Valum Votánt
búcsúztatjuk!)

