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Misi kami adalah untuk memperluas gerakan budaya kita yang terus berkembang untuk
pencerahan pemikiran, dengan menciptakan lingkungan yang memelihara pendidikan, pemikiran kritis,
rasionalisme, kritik-diri, introspeksi, disiplin-diri, perilaku proaktif, kreativitas, kebajikan, empati, dan
identitas individu. Inilah kunci untuk permasalahan yang mendasar dari kondisi manusia, jalan untuk
mengatasi keinginan dasar kita, sehingga bisa merangkul malaikat yang lebih baik dari sifat kita. Begitulah
cara kita mengatasi kesukuan, perilaku reaktif, kesendirian, keangkuhan, budaya sosiopat, dan
ketidakpedulian.

Kami akan terus mengembangkan kelompok diskusi publik kita sebagai suatu platform bagi
publik untuk terlibat di dalam pemikiran dan tindakan proaktif jangka panjang. Kelompok diskusi kami
bertindak sebagai platform bagi orang-orang yang tertarik untuk mengarahkan dunia menuju suatu visi
perdamaian, kemakmuran, dan pencerahan, untuk mendiskusikan, memperdebatkan, dan menerapkan
rencana ke dalam tindakan untuk mewujudkan visi menjadi realitas.

Nantinya, Tellus Nova Foundation (TNF) akan berfokus pada proyek-proyek untuk membantu
mewujudkan visi bersama kita bagi masa depan yang lebih baik. Proyek semacam itu akan mencakup
pembangunan ekonomi untuk memberi orang akses terhadap pekerjaan, dan kesempatan untuk memulai
bisnis kecil milik mereka sendiri. Dengan memenuhi masalah sosial masyarakat sehari-hari, kita dapat
membuka jalan bagi gerakan budaya kita untuk membentuk sikap masyarakat dengan cara yang positif.

Langkah terakhir misi kami adalah pengembangan komunitas uji coba, untuk menguji gagasan dan
model sosial yang diusulkan dalam kelompok diskusi kami, dan menemukan jalan yang terbaik. Harapan
kami adalah supaya komunitas uji coba pada suatu hari akan berdiri sebagai suar kehidupan positif untuk
diikuti oleh masyarakat sekitarnya.

Visi yang ingin kita capai akan menjadi keselamatan kita dari krisis yang kita hadapi sebagai
spesies dan sebagai planet. Jika kita terus mengikuti kursus kita sekarang, dengan lingkungan yang runtuh,
sumber daya per kapita yang menurun, ketidakstabilan geopolitik, melukai genom manusia melalui
penambahan makanan buatan, penurunan ekonomi, kerusuhan sosial, dan sebagainya, tidak akan banyak
masa depan. Kita berada pada titik kritis, kita telah sampai di Great Filter, sekaranglah waktunya untuk
bertindak, untuk memilih apakah kita bergabung dengan komunitas selestial di antara bintang-bintang, atau
ke mana pun terlupakan saat kita sangat bergantung pada kehidupan di dunia yang sekarat. Dukung gerakan
kami, ambillah masa depan anda, ikut terlibat, dan jadilah bagian dari perubahan positif yang kita butuhkan
dan inginkan.

Anda dapat membaca lebih lanjut tentang visi kami untuk masa depan dengan mengikuti hyperlink bagian
"Tentang" di situs web.
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