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Organisasi kami berwujud untuk membantu menyebarkan budaya global dari
identitas individu, rasionalisme, dan pemikiran kritis, bersamaan dengan proyek-proyek
yang nyata untuk membantu orang yang dirugikan secara ekonomis untuk memulai bisnis
sendiri, atau mengejar tujuan di dalam bidang seni dan sains. Kami percaya bahwa ini
merupakan suatu jalan menuju persatuan dan perdamaian dunia, untuk memberikan
masyarakat peluang kehidupan nyata yang mereka perlukan, sementara mendorong pola
pikir yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan mereka di dalam menghadapi
kesulitan. Dengan menciptakan lingkungan yang lebih positif untuk masyarakat, kita
dapat menciptakan masa depan yang lebih positif.

Dengan memulai usaha bisnis kita sendiri, dan bermitra dengan orang lain, kita
dapat terus mengembangkan basis pendanaan, untuk memberikan hibah kepada orang-
orang yang kurang beruntung secara ekonomi untuk memulai bisnis mereka sendiri, pergi
ke sekolah, dan mengerjakan proyek-proyek dalam bidang seni dan sains. Kami akan
menggunakan bisnis dan bisnis mitra kami untuk menyediakan lapangan kerja bagi orang
lanjut usia dan individu-individu yang kurang beruntung secara ekonomi, yang berjuang
untuk menemukan pekerjaan.

Untuk membantu menghasilkan dana yang kita butuhkan untuk meningkatkan
swasembada organisasi kita, dan mencapai tujuan jangka panjang kita, kita akan
berupaya untuk menciptakan sebuah gerakan budaya yang mendorong pemikiran kritis,
rasionalisme, dan identitas individu. Kami percaya, bahwa jika kita menghasilkan bahan
bacaan, dan bekerja untuk menyebarkan gagasan bahwa satu-satunya unit terbagi yang
benar di antara spesies manusia adalah pengalaman individu dan pengalaman hidup kita
sendiri, bahwa konflik yang terjadi di antara budaya dapat diatasi.

Jika kita dapat mengembangkan basis pendanaan kita sampai pada tingkat yang
memadai, usaha nyata kita untuk membantu pemerintah daerah dan organisasi nirlaba
yang lainnya dalam pengembangan masyarakat, dikombinasikan dengan usaha kita yang
tak berwujud untuk mendorong masyarakat menjauhi kesukuan dan menuju rasionalisme,
untuk berpikir secara kritis, dan untuk mengidentifikasi sebagai individu daripada untuk
mengidentifikasi sebagai sebuah kelompok, kemakmuran dan perdamaian global akan
secara signifikan lebih dapat direalisasikan.
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