
TELLUS NOVA FOUNDATION 

De Tellus Nova Foundation bestaat om een grondslag te ontwikkelen voor financiering door 
donaties en investeringen, zodat wij artistieke, educatieve, en wetenschappelijke subsidies aan 
het publiek kunnen bieden, naast economische ontwikkelingsprojecten, projecten om de ecologie 
te behouden, en gemeenschapsvernieuwingsprojecten. Ons doel is om te zorgen voor zowel 
welvaart als socioculturele en ecologische stabiliteit in de wereld. Onze naam “Tellus Nova”, is 
afgeleid uit het Latijn en kan vertaald worden naar het Nederlands als “Nieuwe aarde”. De 
onderliggende filosofie achter onze organisatie is eentje van persoonlijke groei, proactief denken, 
en verbeteren van individuele bewustheid van: onszelf, onze omgeving, en anderen om ons heen. 
Als we ons best doen om volwassener te worden, en de zwakheden van ons karakter verbeteren, 
zullen we onszelf en anderen beter behandelen. Als we leren om met anderen om te gaan in een 
volwassenere, medelevendere, en onbaatzuchtigere manier, dan kunnen wij het voorbeeld zetten, 
en blijdschap verspreiden. Terwijl we dit doen, kunnen we de lat van sociale verwachtingen 
verhogen voor onszelf en anderen. Door dit te doen kan uiteindelijk ervoor gezorgd worden dat 
het algemene publiek aardiger tegen elkaar zal zijn, wat betekent dat anderen gelukkiger zullen 
zijn, en jij ook gelukkiger zal zijn. Met jouw steun, kunnen we beginnen met het bouwen van ons 
concept dat gericht is op wereldcultuur van individuele identiteit, kritisch denken, en 
rationalisme, in plaats van een concept van traditionele bekrompenheid en willekeurige sociale 
normen. We hopen dit te bereiken door onze publieke diensten over de hele wereld te 
verspreiden, en mensen aan te moedigen om proactief voor zichzelf te denken en zichzelf te 
beschrijven van binnenuit, in plaats van reactief te denken als een groep en zichzelf te 
beschrijven van de buitenkant. Als jij in een wereld wil leven waar je een beetje langzamer kan 
leven, en een vruchtbaardere toekomst wil hebben, geef ons dan een hand door niet alleen ons 
woord te verspreiden, maar ook hiernaar te leven, en het goede voorbeeld te zetten. Verbeter de 
zwakheden van je karakter, denk voor jezelf, wees niet egoïstisch, wees meer empathisch, mees 
minder egocentrisch en in jezelf gekeerd, en wees vrijgeviger. Als jij jouw steentje kan bijdragen 
over hoe je met jezelf omgaat en met anderen, dan heb je al een enorme stap gezet naar het 
verbeteren van de wereld en als gevolg, jouw eigen leven. De tweede stap is om ons te helpen de 
meer fysieke elementen van de wereld te vormen door onze inspanningen direct te steunen. 
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