
TELLUS NOVA FOUNDATION
Tellus Nova Foundation berwujud untuk mengembangkan basis pendanaan melalui sumbangan

dan investasi, sehingga kami dapat menawarkan hibah artistik, pendidikan, dan ilmiah kepada masyarakat,
di samping proyek pengembangan ekonomi, proyek konservasi ekologis, dan proyek pembaharuan
komunitas. Tujuan kami adalah untuk membawa kemakmuran serta stabilitas sosial budaya dan ekologi ke
seluruh dunia. Nama kami "Tellus Nova," berasal dari bahasa latin, dan diterjemahkan secara efektif ke
dalam bahasa Inggris sebagai "Bumi Baru".

Filosofi yang pokok di balik organisasi kami adalah salah satu pertumbuhan pribadi, pemikiran
proaktif, dan peningkatan kesadaran individu tentang: diri kita sendiri, lingkungan sekitar kita, dan orang
lain di sekitar kita. Jika kita berusaha untuk menjadi dewasa, dan memperbaiki kelemahan karakter kita,
kita akan memperlakukan orang lain dan diri kita dengan lebih baik. Jika kita belajar untuk berinteraksi
dengan orang lain dengan cara yang lebih matang, penuh kasih, dan tata krama tanpa pamrih, maka kita
dapat memimpin dengan memberi contoh, dan menyebarkan kebahagiaan. Ketika kita melakukan ini, kita
dapat membantu meningkatkan harapan sosial untuk diri kita dan orang lain. Melakukan hal ini pada
akhirnya dapat menyebabkan masyarakat umum bersikap lebih baik satu sama lain, yang berarti bahwa
ketika orang lain lebih bahagia, demikian juga anda akan lebih bahagia.

Dengan dukungan anda, kita dapat mulai membangun konsep kita mengenai suatu lingkungan
"budaya yang hebat", budaya individualitas dan keluarga, bukan satu parokialisme tradisional dan norma
sosial yang sewenang-wenang. Kami berharap untuk melakukan ini dengan menyebarkan layanan publik
kami ke seluruh dunia, dan mendorong orang untuk secara proaktif memikirkan diri mereka sendiri dan
memberi definisi diri mereka sendiri dari dalam, daripada berpikir secara reaktif sebagai kelompok dan
memberi definisi diri mereka sendiri dari luar. Jika anda ingin hidup di dalam suatu lingkungan yang mana
anda dapat menjalani hidup sedikit lebih lambat, dan memiliki masa depan yang lebih bermanfaat, maka
berikan kita bantuan dengan tidak hanya menyebarkan pesan kita, tapi dengan cara menjalankan pesan itu,
dan memberi contoh. Memperbaiki kelemahan karakter anda, berpikir untuk diri anda sendiri, jangan
menjadi egois, menjadi lebih empatik, menjadi kurang egosentris, menjadi kurang terpikat, dan menjadi
lebih dermawan.

Jika anda dapat melakukan bagian anda tentang bagaimana anda memahami diri sendiri dan
berinteraksi dengan orang lain, maka anda telah mengambil langkah utama untuk memperbaiki dunia dan
memperbaiki kehidupan anda sendiri sebagai hasilnya. Langkah kedua adalah membantu kita membentuk
unsur-unsur fisik dunia dengan mendukung usaha kita secara langsung.


