
HOW THE TELLUS NOVA FOUNDATION CAN HELP YOU 

Wat kan de Tellus Nova Foundation voor jou doen?
Op dit moment is het plan voor het geld dat ontvangen wordt door de Tellus Nova 
Foundation, om het toe te passen op een paar zaken: de productie van materiaal om 
het publiek te bereiken en steun te bieden om onze missie en filosofie te bereiken; om 
een zakelijkpartnerprogramma te creëren waarin de Tellus Nova Foundation publieke 
subsidies, leningen, en investeringskapitaal kan verstrekken om armere ondernemende 
individuen in beschadigde economieën te helpen; om lokale economieën te ontwikkelen 
door zakelijke ondernemingen tot stand te brengen die lokale werkgelegenheid creëren; 
en om subsidies, beurzen, en stipendia te verschaffen voor wetenschappelijke, 
artistieke, en educatieve projecten, evenals aan individuen die hebben laten zien dat zij 
uitzonderlijke potentie bezitten en duidelijk behoefte hebben aan financiële hulp.

De Tellus Nova Foundation is op zoek naar het starten van nieuwe bedrijven, het 
aanbieden van goede kwaliteitsproducten en diensten, om zo onze inspanningen te 
financieren voor de ontwikkeling van de gemeenschap, het behouden van de ecologie, 
en publieke subsidies voor kunst en wetenschap. Het doel is om een wereldlijke cultuur 
aan te bieden, die bestaat uit individualiteit, waarin infrastructuur wordt gebouwd waar 
dit nodig is, en waarin onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten worden geleid, om zo een 
veiligere en gunstigere toekomst te vestigen. Met jouw hulp kunnen we verdergaan om 
onze toekomst zeker te stellen, voor jou als een individu, en voor ons als planeet. 

Door jezelf aan een hogere waarnemingstandaard te stellen, en een pad te volgen van 
rationele, deugdzame zelfontwikkeling en persoonlijke groei, kun je een gelukkiger en 
gezonder leven leiden, en anderen helpen ook een gelukkiger en gezonder leven te 
leiden. Ons succes gaat niet alleen gepaard met welvaart van een wereldse cultuur en 
vermindering van oorlog, maar ook met grotere mogelijkheden voor het individu om de 
impact te hebben op de wereld die zij willen, en toegang te krijgen tot mogelijkheden die 
existentiële vervulling kunnen leveren, waar zo veel mensen naar verlangen, verder dan 
de basisbehoeften van overleving.
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