
•••دعَم قضيَتنا•••

في العالم حیث تم إنفاق الملیارات من الدوالرات على القنابل ، أو تطویر أداة المستھلك القادمة ، أو على حمالت 
التسویق غیر الفعالة ، تخیل ما الذي سیكون علیھ العالم إذا كان ھذا النوع من المال قد تم إنفاقھ على بناء المباني األكثر 
قوة ، وإیجاد طرق أكثر استدامة إنتاج المزید من األغذیة ، حفظ النظم اإلیكولوجیة ، إیجاد وسائل األمراض ، العمل نحو 

السالم واالزدھار في العالم ، أو ببساطة توفیر الفرص االقتصادیة غیر المحققة في فرص العمل والتعلیم. 

ھذا ھو بالضبط ما تھدف إلیھ TELLUS NOVA FOUNDATIONمؤَسسة األرض الجدیدة، لمواصلة تطویر 
شبكة من الشركات التي تتجھ األرباح نحو الید على تحسین حالة اإلنسان. عن طریق منح التمویل والقروض الصغیرة 

ومشروعات البناء لمساعدة الفقراء حول العالم على دفع رسوم المدارس وبدء األعمال ، من خالل العمل داخل 
المجتمعات لتعزیز البنیة التحتیة المادیة ، وباستخدام وسائل اإلعالم العامة لتولید حركة ثقافتنا ، ستستمر مھمتنا للتقدم. 

نحن ال نعتقد في استخدام القوة أو االنتظار للحكومات والشركات الكبیرة للقیام بھذا الشيء، والذي نھدف إلى القیام بھ 
ھذه أنفسنا من خالل زیادة شبكة أعمالنا وقاعدة مانحة لمواصلة دعم جھودنا مالیا. تتعاون مع حركتنا لخلق ثقافة 
عالمیة من الھویة الفردیة، العقالنیة، والتفكیر النقدي، واألفراد عبر العالم یمكن أن یطور اتصال أقوى مع اآلخرین 
الداخلیین ، وكذلك بالنسبة لآلخرین في بیئتھم. نحن واثقون من كوننا مشاركین في ھذه األنشطة مجتمعة، من خالل 

معالجة الشؤون االجتماعیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة للشعوب األصلیة، والشعوب المشجعة من أجل التحرك 
الثقافي من وجھة نظر المثقفین، وسنتمكن من التحرك بشكل أقرب إلى السالم واالزدھار في العالم. 

ھذا قد یبدو وكأنھ ھدف مثالي ، ولكننا نعرف ، أن مع دعمك الخاص بك ، وھذا أمر ممكن تحقیقھ ، وطریقتنا العملیة ، 
والمنھجیة االجتماعیة الصغرى یجعلھا بسیطة بشكل نسبي ، مھمة طول العمر. وبوصفنا مجموعة من الرجال والنساء 

المكرسین لتحسین حالة اإلنسان ، نعلم أن ھذه ھي الوسائل الواقعیة التي یمكن تحسینھا في عالمنا ، وضمان أمننا 
المستقبلي. 
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 ساعدنا إلعالء كلمتنا!
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