
PRESENTATIE

Naast het nationale burgerschap, ontluikt er stilaan planetair burgerschap. De wereld heeft behoefte aan 
een forum waar publieke opinies mogen worden besproken aangaande de belangen der Aarde. Zulk een 
forum zou een tweede kamer kunnen zijn der UNO naast de Algemene Vergadering.
Jacques Attali.

Als zijnde Aardbewoners, zijn we niet de eigenaars der Aarde. We zijn enkel op doorreis. We 
zijn hier op bezoek, op reis. We zijn Geonauten (van het oude Grieks geo-, de Aarde en -naut rei-
ziger), Reizigers op Aarde. Voelt u zich Geonaut, investeer u dan en handelt als zijnde Bewakers 
der Aarde, onze planeet te respecteren en haar niet te veroveren en niet uit te buiten. Werft u 
ook aan actief de Aarde en de Aardbewoners te helpen evolueren naar meer bewustzijn en wel-
zijn. De discipline die zich in intensieve communie met de Aarde verbind samen met de midde-
len om er een harmonisch heelal van te maken, zou men de Aardevaart kunnen noemen.

Ik stel voor op 22 juni (06-22) als zijnde de Werelddag der Geonauten, als herinnering aan 
Galilei. Inderdaad, op 22 juni  1633, de Italiaanse geleerde Galileo Galilei, zijnde toen 70 jaar 
oud, is veroordeeld door de Congregatie van de Heilige Stoel, de wettelijke arm van de Ge-
loofsrechters. De paus Urbanus VIII verplicht hem het heliocentrisch stelsel van Copernicus af 
te zweren, waarvan het werk werd verbannen. Na zijn wetenschappelijke overtuigingen te 
hebben verloochend en vooral het feit dat de Aarde op zichzelf draait zou Galilei hebben ge-
fluisterd “En nochtans ze draait…”. De Kerk heeft hem pas in 1992 in eer hersteld.

Voelt u zich Geonaut, noteer dan deze datum in uw agenda. Op die dag, (her)neem uw 
verbintenis tegenover de Aarde zijn bewoners en uzelf en handelt als een Geonaut. Profiteer om 
samen met vrienden concrète acties te ondernemen in het kader van verbintenis. En zelfs moest 
u op 22 juni volgende, die dag alleen vieren, wees er zeker van dat op hetzelfde tijdstips er vele 
andere Geonauten hetzelfde doen elders maar op dezelfde planeet.

Wat ik u ook voorstel te doen elk jaar op 22 juni is een brief te sturen ter attentie van de Al-
gemene Secretaris van de Verenigde Naties. Ik heb een voorkeur voor een brief “papier”, het is 
doeltreffender dan een e-mail. Schrijf hem, naar keuze in uw moedertaal, in het engels, in Espe-
ranto, of in uw voorkeurtaal… Volgens mij zou deze brief de volgende informaties moeten be-
vatten:

1 - Waarom de datum van 22 juni: Galilei en de Werelddag der Geonauten.
2 - Wat een Geonaut is: zich bewust zijn een Aardbewoner te zijn, z’n verbintenis ten op-

zichte van deze.
3 - Inleider van het project: Pierre Catelin en het boek Welkom op Aarde… (het gaat er niet 

om mijn bijdrage te herkennen, maar de zorg de herkomst van het initiatief kunnen na 
te gaan).
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4 - Enkele wensen die u formuleert voor de planeet Aarde en de Aardbewoners: niet meer 
dan 3 of 4, de voorkeur gevende waar de UNO haar invloed kan doen uitoefenen. Bij-
voorbeeld:
- De uitgifte van een Identiteitskaart Burger van de Aarde.
- Het gebruiken van het Esperanto in zekere sessies van de UNO.
- Een wereld programma voor ecologie die de Aardbewoners als zijnde burgers er 

onmiddellijk in betrekken.
- Het vervangen van alle nationale legers door blauwhelmen.
- Het promoten van vrije energie.
- Toegang voor alle kinderen van de planeet aan veiligheid en opvoeding.
- Standaardisatie der meet eenheden, uurroosters, technische normen, enz…
- Een actie die het PBQ opdrijft (Planetair Bewustzijn Quotiënt).
- Evenwicht vrouw-man op alle gebied.
- De bescherming en het verdelen van water.
- Een uitgestrekte wereld campagne van ontmoetingen op intercultureel, inter gods-

dienstige of inter operationeel gebied.
- Enz…

Schik uw persoonlijke vermeldingen. Bijvoorbeeld:
- Ik zou willen dat er een Identiteitskaart bestaat voor Burger van de Aarde. Ze zou 

geen wettelijke waarde hebben, maar wel een grote symbolische waarde voor zijn 
bezitter. Ze zou het concrete symbool zijn van mijn wens beschouwd te worden 
als Aardbewoner zonder grenzen. Iedere keer dat ik mijn nationale identiteits-
kaart of paspoort nodig heb, zal ik tezelfdertijd ook mijn identiteitskaart als Bur-
ger van de Aarde tonen. En andere mogelijkheid is, op aanvraag van de burger, 
dat de landen die lid zijn van de UNO de logo der UNO op de identiteitskaarten 
en/of de paspoorten doen verschijnen.

De meest dezer wensen zijn voorlopig ( ondenkbaar ) op kort termijn, ongetwijfeld, 
en het tewerk stellen ervan hangt niet enkel af van de bevoegdheid van de UNO. 
Maar, wanneer een zekere 22 juni, een voldoende aantal geonauten hun brief stu-
ren, de UNO zou zich verplicht voelen en waarschijnlijk met genoegen deze infor-
matie terugkaatsen naar het publiek, en daardoor zullen alle dirigenten aller landen 
ter wereld er kennis van krijgen, en tezelfdertijd invloed hebben op de manier hoe 
zij de Aarde en haar Bewoners behandelen.

5 - Het voorstel dat de UNO, het idee, 22 juni vieren als dag der Geonauten uit zou roe-
pen.

6 - De melding “Ik sta toe deze brief of een deel ervan te gebruiken.
7 - Uw volledige gegevens en handtekening.
8 - En moest u het nuttig vinden om welke rede ook, mijn gegevens als zijnde de initiator 

van het project te gebruiken. Voel u vrij het te doen:
Pierre Catelin
Avenue Camille Joset 15 • BE - 1040 Brussel (België)
pierre.catelin@imagine-aa.org

Deze zending is te sturen aan :
United Nations
For the attention of the Secretary-General
1 United Nations Plaza
New York, NY 10017
USA
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Frankeer die brief met A - Prior en breng hem naar de post den 22ste juni: deze operatie zal 
nog meer invloed hebben als de brieven in kort termijn toekomen. En, om het treffen nog te 
verhogen, maakt u deel uit van een groep of een gemeenschap, medere personen beslissen deel 
te nemen, schrijf dan ieder uw persoonlijke brief. Doe ze eventueel samen in de zelfde briefom-
slag (succes verzekerd!).

Hebt u zin om dit idee te doen kennen, denk eerst aan uw vrienden, maar ook aan alle per-
sonen en kennissen overal ter wereld. Informeer zoveel mogelijk volk over dit initiatief, omdat 
ook zij dan weer op hun beurt de informatie verder brengen. Hoe meer brieven er toekomen 
van overal rondom de wereld des te groter het treffen.

De gegevens omtrent de Werelddag der Geonauten bestaat in meerdere talen en worden 
regelmatig bijgehouden op de site:

www.creaa.be > Les Activités > 06-22

Om nog meer zichtbaarheid en succes. Alle financiële hulp (zelf [heel] miniem) is welkom, 
u kunt uw deelneming storten op Imagine vzw die de kosten logistiek van deze dag coördine-
ren: “06-22: Werelddag der Geonauten”.

De Werelddag der Geonauten in het kort:
- noteer den datum van 22 juni in uw agenda, die dag alleen, of samen met vrienden, vier 

de Werelddag der Geonauten, en stuur een brief aan de Algemene Secretaris der Vere-
nigde Naties.

- vanaf nu, praat zoveel mogelijk en met zoveel mogelijk verschillende mensen over die 
actie.

- wenst u Imagine te helpen met de kosten der logistiek dezer actie, ondersteun hen dan 
met een financiële storting.

 
Welkom op Aarde…

Pierre Catelin.

(Extrait du livre Bienvenue sur Terre… - Petit Manuel pour Être la Révolution)
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