
HAVE POSITIVE IMPACT ON THE WORLD 
 

Zorg voor een positieve impact op de wereld

In een wereld waar miljarden dollars worden uitgegeven aan bommen, de ontwikkeling 
van de volgende consumentengadget, of invasieve marketing campagnes; stel je dan 
eens voor hoe de wereld eruit zou zien als we dit geld uit zouden spenderen aan het 
bouwen van sterkere gebouwen, het vinden van duurzamere manieren om voedsel te 
produceren, het behouden van ecosystemen, het vinden van geneesmiddelen voor 
ziektes, het werken aan wereldvrede en welvaart, of gewoonweg het bieden van 
mogelijkheden in onderwijs en bedrijven voor economisch benadeelden. 
Dit is precies het doel van de Tellus Nova Foundation, om verder te gaan met het 
ontwikkelen van een grondslag en netwerk van bedrijven wiens winsten meteen 
gebruikt kunnen worden om de lichamelijke staat te verbeteren. Door het verlenen van 
schenkingen, micro-leningen, en programma’s om de armen te over de hele wereld te 
helpen met het betalen van schoolgeld en het opzetten van bedrijven, door te werken 
binnen gemeenschappen om de fysieke infrastructuur te verbeteren, en door het 
gebruiken van publieke media om een culturele beweging voor te brengen, zal onze 
organisatie vooruitgang blijven boeken. 
We geloven niet in het gebruik van geweld of in het wachten  op de overheid en grote 
bedrijven om de juiste dingen te doen. Daarom streven we ernaar om dit zelf te doen 
door ons bedrijvennetwerk en basis van donateurs uit te breiden om onze inzet 
financieel te ondersteunen. Dit, gepaard met onze beweging om een wereldse cultuur te 
maken van individuele identiteit, rationalisme, en kritisch denken, zal ervoor zorgen dat 
individuen over de hele wereld een sterkere band met hun innerlijke zelf kunnen 
ontwikkelen, maar ook met anderen in hun milieu. We zijn er verzekerd van dat door te 
participeren in deze gecombineerde activiteiten, zoals het adresseren van 
economische, sociale, en educatieve zorgen van mensen in het echte leven, we 
dichterbij wereldvrede en welvaart zullen komen. 
Dit lijkt misschien een verheven doel, maar we weten dat, met jullie steun, het zeker 
haalbaar is, en onze praktische, socio-economische aanpak maakt het een relatief 
simpele, maar wel langdurige taak. Als een groep mannen en vrouwen die toegewijd 
zijn aan het verbeteren van de lichamelijke staat, weten we dat dat realistische 
middelen zijn waarmee we onze wereld kunnen verbeteren, en onze toekomst veilig 
kunnen stellen. Help ons alsjeblieft om onze beweging te verspreiden en verspreid het 
woord.
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