
 

مؤسسة األرض الجدیدة 
 

مـؤسـسة األرض الجـدیـدة وجـدت لـتطویـر الـقاعـدة الـتَمویـلیَة مـن خـالل الـتبَرعـات واالسـتثمارات 
حـتى نـتمكن مـن تـقدیـم الـمنح الـفنیَة والـتعلیمیة والـعلمیة للجـمھور بـاإلضـافـة إلـى مـشاریـع الـتنمیة 
االقـتصادیَـة ومـشاریـع الـحفاظ عـلى الـبیئة و مـشاریـع تجـدیـد الـمجتمع. ھـدفـنا ھـو تـحقیق الـرخـاء 
واالسـتقرار االجـتماعـي والـثقافـي والـبیئي لـلعالـم. اسـمنا " Tellus Nova " مشـتق مـن الـالتـینیَة 
وتــعني "األرض الجــدیــدة " . الــفلسفة الــكامــنة وراء مــنظمتنا ھــي الــنمو الــَشخصي والــتفكیر 
االسـتباقـي وتـعزیـز الـوعـي الـفردي ألنـفسنا و اإلنـسجام مـحیطنا واآلخـریـن مـن حـولـنا. إذا بـذلـنا جھـدا 
لـلنضج و عـملنا عـلى تحسـین نـقاط الـضعف فـي شـخصیَتنا سـوف نـعامـل اآلخـریـن وأنـفسنا بـشكل 
أفـضل.  إذا تـعلمنا أن نـتفاعـل مـع اآلخـریـن بـطریـقة أكـثر نـضجا ورحـمة و مـغفرة فـیمكننا أن نـقود 
مـثاال وننتشـر الـسعادة. كـما یـمكننا أن نـساعـد عـلى رفـع الـتوقَـعات االجـتماعـیة ألنـفسنا واآلخـریـن. 
الـقیام بـذلـك قـد یـؤدي إلـى أن یـكون الجـمھور أكـثر مـساعـدة لـبعضھم الـبعض  مـَما یـعني أن اآلخـریـن 
أكـثر سـعادة و بـالـتَالـي فـإنـك سـوف تـكون أكـثر سـعادة. و بـدعـمكم یـمكننا أن نـبدأ فـي بـناء مـفھومـنا 
"الـثقافـة الـفائـقة " الـعالـمیة ثـقافـة الـفرد واألسـرة بـدال مـن الـمعتقدات الـتقلیدیـة والـمعایـیر االجـتماعـیة 
الـتعسفیَة. ونـأمـل أن نـفعل ذلـك مـن خـالل نشـر خـدمـاتـنا الـعامـة فـي جـمیع أنـحاء الـعالـم وتـشجیع الـناس 
عـلى الـتفكیر بـشكل اسـتباقـي ألنـفسھم وتحـدیـد  مـا یـرغـبون فـیھ ، بـدال مـن الـتفكیر بـشكل تـفاعـلي 
كمجـموعـة وتـعریـف الـذات خـارجـیا. إذا كـنت تـریـد أن تـعیش فـي عـالـم حـیث یـمكنك أن الـعیش 
بـطریـقة أكـثر بـطئا ویـكون مسـتقبل مـثمرا ال تـترَدد فـي نشـر رسـالـتنا ولـكن مـن خـالل الـعیش بھـذه 
الـرسـالـة واإلقـتداء بـالـقدوة. تحسـین ضـعف الـطابـع الـخاص بـك ، والـتفكیر فـي نـفسك لیسـت أنـانـیَة 
تـكون أكـثر تـعاطـفا یـكون أقـل ذاتـیَة و أنـانـیَة ، یـكون  اسـتیعابـھا أقـل وتـكون أكـثر سـخاءا . إذا كـنت 
تسـتطیع أن تـقوم بـدورك  بـكیفیة تـفھم بـھا نـفسك والـتفاعـل مـع اآلخـریـن وكـنت قـد اتَخـذت خـطوة 
كـبیرة إلـى األمـام لتحسـین الـعالـم وتحسـین حـیاتـك الـخاصـة. مـھمتَك الـثانـیة ھـي مـساعـدتـنا عـلى 

تشكیل أكثر العناصر المادیة في العالم من خالل دعم جھودنا بشكل مباشر. 
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