
 
المھَمة والغرض 

من مؤَسسة األرض الجدیدة 

 مھمتنا ھي توسیع حركة ثقافتنا المتنامیة للتفكیر المستنیر من خالل 
خلق بیئة تعزز التعلیم والتفكیر النقدي والعقالنیة والنقد الذاتي والتأمل 

واالنضباط الذاتي والسلوك االستباقي واإلبداع والفضیلة والتعاطف والھویة 
الفردیة. ھذا ھو المفتاح للمشاكل الكامنة وراء حالة اإلنسان والطریق 

للتغلب على قاعدتنا یحث      و ذلك الحتضان المالئكة أفضل من طبیعتنا. ھذه 
ھي الطریقة التي یمكننا بھا التغلب على القبلیة والسلوك التفاعلي والَراقي 

و الغطرسة واالعتالل االجتماعي الثقافي والجھل. 
 وسوف نستمر في تنمیة مجموعات المناقشة العامة کمنبر للجمھور 

للمشارکة في التفکیر والعمل علی المدى الطویل. إَن مجموعات الَنقاش لدینا 
تعمل كمنابر لألشخاص المھتمین بقیادة العالم نحو رؤیة السالم واالزدھار 

والتنویر لمناقشة ومناقشة ووضع خطط للعمل من أجل تحقیق الرؤى إلى واقع. 
في وقت الحق   سترَكز مؤسسة األرض الجدیدة(TNF) على مشاریع للمساعدة 

في تحقیق رؤیتنا المشتركة لمستقبل أفضل. وستشمل ھذه المشاریع التنمیة 
االقتصادیة لمنح الناس فرص العمل  و فرصا لبدء مشاریعھم الصغیرة. من خالل 

تلبیة الَلقائات االجتماعیة الیومیة بین األفراد ، من ھنا یمكننا تمھید 
الطریق لحركتنا الثقافیة لتشكیل مواقف الناس بطریقة إیجابیة. 

الخطوة األخیرة من مھَمتنا ھي تطویر المجتمعات التجریبیة من أجل 
اختبار األفكار والنماذج االجتماعیة المقترحة في مجموعات النقاش لدینا 
والعثور على ما ھو أفضل من ذلك. ونأمل أن تكون مجتمعاتنا التجریبیة 

الناجحة یوما ما بمثابة منارة للحیاة اإلیجابیة للمجتمعات المحلیة 
المحیطة. 

الرؤیة التي نعمل على تحقیقھا في الواقع ھي خالصنا من األزمات التي 
نواجھھا كأنواع وكوكب. وإذا استمرنا في مسارنا الحالي ، مع انھیار المحیط 

الحیوي وانخفاض موارد الفرد، وعدم االستقرار الجیوسیاسي ، وإصابة الجین 
البشري عن طریق العناصر اإلضافیَة الغذائیة االصطناعیة ، والتدھور االقتصادي، 
واالضطرابات االجتماعیة و ما إلى ذلك ، لن یكون ھناك الكثیر من المستقبل . 

نحن في نقطة التحول  وصلنا إلى تصفیة كبیرة، واآلن ھو الوقت المناسب للعمل   
، الختیار ما إذا كنا ننضم إلى المجتمع السماوي بین النجوم أو عندما بعیدا 

نسیھا ونحن التمسك یائسة للحیاة في عالم یموت. دَعم و أمسك  بمستقبلك و 
إنخرط مع حركتنا  ، وكن جزءا من التغییر اإلیجابي الذي نحتاج إلیھ وترید. 

یمكنك قراءة المزید عن رؤیتنا للمستقبل من خالل اتباع الوصالت التشَعبَیة في قسم "حول" موقعنا 
على االنترنت. 
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