
BANTUAN MEMBUAT DAMPAK POSITIF DI DUNIA 

Di dunia di mana ratusan miliar dolar dihabiskan untuk bom, mengembangkan 
gadget konsumen berikutnya, atau pada kampanye pemasaran invasif, bayangkan seperti 
apa dunia jika uang semacam ini dihabiskan untuk membangun bangunan yang lebih 
kuat, menemukan cara yang lebih berkelanjutan untuk menghasilkan lebih banyak 
makanan, melestarikan ekosistem, menemukan obat untuk penyakit, bekerja menuju 
perdamaian dan kemakmuran dunia, atau hanya menyediakan ekonomi yang kurang 
beruntung dengan peluang dalam pendidikan dan bisnis.  Inilah tepatnya yang ingin 
dilakukan oleh Tellus Nova Foundation, untuk terus mengembangkan basis dan jaringan 
bisnis yang dananya dapat diarahkan untuk meningkatkan kondisi manusia secara 
langsung.  Dengan menawarkan hibah, pinjaman mikro, dan program untuk membantu 
orang miskin di seluruh dunia membayar biaya sekolah dan memulai bisnis, dengan 
bekerja di dalam masyarakat untuk meningkatkan infrastruktur fisik, dan dengan 
menggunakan media publik untuk menghasilkan gerakan budaya kita, organisasi kami 
akan terus berkembang.  

 Kami tidak percaya dengan menggunakan kekuatan atau menunggu pemerintah 
dan bisnis besar melakukan hal yang benar, oleh karena itu kami bertujuan untuk diri 
sendiri melakukan ini dengan mengembangkan jaringan bisnis dan basis donor untuk 
terus mendukung usaha kami secara finansial.  Ditambah dengan gerakan kita untuk 
menciptakan budaya global identitas individu, rasionalisme, dan pemikiran kritis, 
individu di seluruh dunia dapat mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan diri 
batin mereka sendiri, dan juga dengan orang lain di lingkungan mereka.  Kami yakin 
bahwa kegiatan gabungan ini, untuk mengatasi masalah kehidupan-nyata ekonomi orang-
orang, sosial, dan keprihatian pendidikan, dan mendorong orang untuk secara kultural 
berpindah dari tribalisme, sehingga kita dapat lebih dekat dengan perdamaian dan 
kemakmuran dunia.  

 Ini kelihatannya seperti tujuan yang mulia, tapi kami tahu, bahwa dengan 
dukungan anda, hal itu dapat dicapai dengan sempurna, dan pendekatan kami yang 
praktis berbasis sosioekonomi membuatnya relatif sederhana, walaupun menjadi tugas 
yang panjang.  Sebagai sekelompok pria dan wanita yang berdedikasi pada 
penyempurnaan kondisi manusia, kita tahu bahwa ini adalah cara yang realistis dimana 
dunia kita dapat disempurnakan, dan masa depan kita terjamin.  Tolong bantu 
menyebarkan pergerakan kami dan menyebarkan penuturannya. 
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