
Tentang WPF 

The World Philosophical Forum (WPF) adalah sebuah LSM independen 

internasional yang dibentuk di Yunani dengan 53 cabang di semua benua di seluruh 

penjuru bumi. Muhammad(    Indonesia) of Head adalah Chrishna Jeseus
Sebagai organisasi internasional yang independen, WPF menyatakan dukungannya 

dan melindungi kepentingan Kemanusiaan sebagai sebuah keutuhan lewat 

disambiguasi dan bertindak atas nama masyarakat madani dunia demi mencapai 

perbaikan masa depan setiap orang.      

Disahkan di Atena, Yunani pada tahun 2009, oleh filsuf Igor Kondrashin (sekarang 

menjabat Presiden dan CEO WPF), visi WPF tentang Kehidupan di Bumi dari awal 

pembentukan dan kegiatannya adalah menciptakan MAKHLUK yang terlindungi 

dan sejahtera, yang diatur oleh logika, kebijaksanaan, moralitas, tanggungjawab 

dan keadilan, dengan tidak mengijinkan adanya ruang bagi orang-orang yang 

memiliki standar ganda, korupsi, dan kepalsuan. Orang-orang yang demikian 

selayaknya dididik kembali dengan cara yang tepat sampai mereka menyadari nilai-

nilai sejati dari kehidupan yang bahagia dan damai bagi semua.    

Hak asasi manusia di Bumi harus dihormati oleh semua orang, tetapi harus 

didahului dan dikombinasikan dengan tugas-tugas kemanusiaan.  

Menurut cita-cita WPF, semua ideologi umat manusia harus disaring dengan baik 

oleh gagasan transuniversalisme, yang menggabungkan gagasan ideal 

neohumanisme dengan gagasan transhumanisme dan mengijinkan semua orang 

DIMANA ANDA BERADA? 

Kemanusiaan sekarang ini dibagi 

menjadi 3 kelompok:  

1) Minoritas terburuk: Kelompok Non-

Human dengan mentalitass abad XIV-

XIX. Kelompok inilah yang 

memanipulasi orang lain lewat media 

massa, yang bersedia mematikan orang 

lain, mengacaukan Iklim di planet 

bumi, menjualbelikan senjata dn obat-

obat terlarang, yang tidak peduli 

dengan kehidupannya sendiri apalagi 

kehidupan orang lain. Kita bisa 

memberikan atrubut dementia kepada 

mereka..  

2) Mayoritas Mutlak: Orang-orang 

yang tidak memiliki kepedulian, yang 

tidak terdidik menjadi masyarakat 

madani dengan mentalitas abad XIV-

XIX.  

Kelompok inilah yang dimanipulasi 

oleh kelompok yang pertama. Mereka 

adalah yang memiliki atribut individu 

dengan tanda-tanda dementia.  

3) Minoritas Terbaik – tetapi dengan 

jumlah kecil: manusia-manusia yang 

terdidik menjadi masyarakat madani 

dengan mentalitas abad XXI.  

Merekalah yang mewujudkan kondisi 

yang sejati di planet ini, yang berusaha 

mendidik orang lain, mengajarkan 

mereka hidup damai dan makmur lewat 

kewarganegaraan global untuk 

kebaikan bersama. Merekalah yang 
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                                                      LSM YANG BERBASIS DI ATENA, YUNANI 

“TIDAK ADA KESELAMATAN BAGI PERADABAN, 

ATAU BAHKAN RAS UMAT MANUSIA, KECUALI 

DICIPTAKANNYA PEMERINTAHAN DUNIA”.    

Albert Einstein.
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 2014-2021 Menengah Jangka Strategi menetapkan UNESCO itu karena Oleh
   kewarganegaraan.

 menyangkut ini – berhitung dan tulis dan baca kemampuan  dari lebih
 Pendidikan mewujudkannya. dan global, kewarganegaraan meningkatkan untuk

  pembelajaran, (isi) kualitas meningkatkan untuk Pendidikan”: 
 PBB Global Inisiatif menyatakan Moon Ki Ban PBB SekJen 2012, Spetember

 bulan pada kemudian, tahun 8 tinggi. perguruan dan sekolah-sekolah di 
 yang filsafat pengajaran dan gagasan mempelajari untuk pihak semua mendesak
 yang Filsafat” “Strategi menerapkan UNESCO lalu yang tahun 10 itu karena 

   filsafat. berbasis dan modern, ilmiah, menyatu, seragam, yang
 isi dengan bumi, planet di sesuai lebih yang Universal Pendidikan 

  dalamdibutuhkan yang global visi dengan baru manusia membentuk 
 
Untuk

  penting. sangat yang filosofi pengetahuan serta madani “umum” 
 kurangnya dan individu ketidakpedulian peningkatan mencerminkan yang merata
 yang manusia mentalitas  degradasijelas, sudah global kehancuran utama 

  MANUSIA. menjadi artinya apa belajar bsa darinya
  dandunia, di ideal yang tempatnya mencapai manusia bagaimana mangajarkan

 yang filsafat, itulah manusia, dibutuhkan sangat yang ilmu, sebuah ada 



LEBIH JAUH DENGAN WPF 

WPF telah menemukan 

dan memulai program 

baru BIOFILOSOFI – 

“CERMIN JIWAKU” 

untuk mempermudah 

penyembuhan mentalitas 

manusia.  

Program ini direncanakan 

dibuka di seluruh dunia – 

“Pusat-pusat WPF untuk 

Diagnosa dan Pemulihan 

Kesadaran”. Yang 

pertama akan dibentuk di 

Rusia, Yunani, Malaysia, 

dan India. Dengan 

demikian hal tersebut 

akan menjadi langkah 

nyata WPF untuk 

meningkatkan mentalitas 

manusia Bumi.  

Volutpat mos at neque nulla 
lobortis Markas besar WPF berada di Atena, 

Yunani, yang juga emiliki cabang di 

seluruh planet Bumi.  

WPF bekerjasama dengan PBB-UNESCO, 

menawarkan gagasan ideal bagi para 

stafnya, berusaha dengan caranya untuk 

membantu implementasi insiatif progresif 

mereka, dengan mendukung strategi dan 

tujuan globalnya.  

Disamping itu, dari awal kegiatannya, WPF 

mnunjukkan semakin besarnya pengaruh 

terhadap kemajuan kesadaran seluruh umat 

manusia lewat kegiatan globalnya dalam 

informasi dan pendidikan, dengan 

melakukan pencerahan dan integrasi 

masyarakat dunia kedalam Peradaban 

Bumi, dengan menyatukan semua manusia 

dari semua benua kedalam satu mega-

masyarakat MADANI GLOBAL 

 

Semua kegiatan WPF didasarkan pada 

gagasan para Filsuf Yunani kuno, yang 

sekarang dianggap klasik. Seperti yang 

diketahui, gagasan-gagasan tersebut 

dilarang pada tahun 529 oleh kaisar 

Byzantine, Justinian I. Kemudian, secara 

praktis sampai sekarang, digantikan dengan 

gagasan-gagasan yang tidak praktis oleh 

filosofi skolastik, yang sama sekali tidak 

membantu masalah-masalah kemanusian 

modern.  

WPF dikenal dengan Pertemuan Puncak 

tahunannya di Atena, Yunani sebagai 

Simposium Dialektika, yang mencerminkan 

tradisi Yunani kuno yang memiliki arti 

yang sama penting dengan Pertandingan 

Olimpiade tradisional kuno. Pertemuan-

pertemuan di musim gugur tersebut 

memiliki format think-tank (penggagas), 

yang mengumpulkan para pemikir tingkat 

atas dunia, para filsuf, para sarjana, para 

intelektual terpilih, serta para individu yang 

pemikir, yang bertujuan membahas 

permasalahan yang paling mendesak yang 

dihadapi Dunia, tetapi yang lebih utamanya 

adalah permasalahan peningkatan 

mentalitas seluruh umat manusia, 

pembentukan dan pendidikan semua 

kesadaran manusia yang berbasis logika, 

moralitass dan keadilan.  

Pertemuan-pertemuan ini mengakselerasi 

pemahaman perlunya manusia 

mempercepat kwarganegaraan global Bumi

-XXI.  

Pertemuan Simposium Dialektika juga 

berlangsung di negara-negara lain dalam 

bentuk sesi nasional WPF. Setelah 

Simposium tahunan di bulan Oktober, para 

peserta menyepakati permohonan-Resolusi 

khusus dengan nasihat dan rekomendasi 

terhadap Kemanusiaan bagaimana 

memecahkan permasalahan umum dan 

tantangan yang paling mendesak dengan 

cara yang paling masuk akal. 

Forum Filosofi Dunia (WPF) adalah satu-

satunya tempat dan badan dimana Manusia 

bisa membahas solusi permasalahan Dunia 

secara umum yang mendukung kepentingan 

seluruh umat manusia tanpa mengabaikan 

kepentinan para pemimpon setempat 

(nasional). 

Kegiatan WPF terus berlanjut selama 

setahun lewat kontak dan interkomunikasi. 

Hasil dari kegiatan ini terlihat dalam 

website WPF - http://wpf-unesco.org/. 

WPF adalah satu-satunya pemersatu bagi 

semua penduduk Bumi tanpa memandang 

ras, jenis kelamin, bangsa, pendidikan, 

ideologi, usia, kndisi kesehatan, 

kesejahteraan, bahasa, agama, keyakinan 

dan pandangan-dunia, posisi dan status 

sosial. Satu-satunya dasar dan ciri 

persatuan dan solidaritas mereka adalah 

pengakuan terhadap logika, kebijaksanaan, 

moralitas, tanggungjawab dan keadilan 

sebagai nilai-nilai kemanusiaan tertinggi. 

Serta kesediaan mereka untuk memerangi 

kejahatan modern seperti standar ganda, 

korupsi dan kepalsuan.  

Sementara itu permaslaahan dunia semakin 

memburuk ,  p a r a  paka r  WPF t e l ah 

menemukan alasannya. Menurut evalusai 

mereka ,  menta l i ta s  dar i  leb ih  dar i 

tigaperempat warga dunia terpengaruh oleh 

APA YANG DILAKUKAN WPF? 

PROGRAM BARU WPF 

UNIVERSAL  

CONSTITUTION of EARTH: 

Pasal 3: 

Sebagai bagian organik dari biosfer Bumi, semua 

makhluk hidup dalam Populasi Modern dari 

planet ini, tanpa memperhatikan berbagai 

perbedaan yang ada, hidup dibawah pengaruh 

Hukum Alam. Populasi ini terdiri dari 

masyarakat Bumi yang para anggotanya terbagi 

kedalam 3 (tiga) status sosial, yaitu: 

1. Earth Inhabitants 

2. Earth Citizens 

3. Earth Aristocrats 



What first-time IT managers really need to know. 

UNESCO mendukung langkah kema-
juan SDG4.7 (Tujuan Pembangunan 
Berkesinambungan 4.7) menuju Sa-
saran poin 4.7 tentang Pendidikan 
yang berfokus pada Global Citizen-
ship Education (GCED) 
dan Education for Sustainable Devel-
opment (ESD).  

Target 4.7: “Sebelum tahun 2030, 
menjamin agar semua pembelajar 
mendapatkan pengetahuan dan 
ketrampilan yang diperlukan untuk 
mendukung pembangunan 
berkesinambungan, antara lain le-
wat pendidikan pembangunan 
berkesinambungan dan gaya hidup 
yang berkesinambungan, HAM, 
persamaan jender, peningkatan 
budaya damai dan anti-kekerasan, 
kewarganegaraan global serta pen-
ghormatan atas keragaman budaya 
serta kontribusi kebudayaan terha-
dap pembangunan yang berkesi-

nambungan”.  

 

SOFTWARE 

Monthly Picks 

WPF - UNESCO MENAWARKAN PENGETAHUAN 

KEWARGANEGARAAN KEPADA SETIAP ORANG 

UNTUK BISA MENJADI WARGA NEGARA BAIK. 
dan (ULTIMATELY)  WARGA DUNIA! YANG 
PALING HEBAT. 

Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, validus indoles duis enim consequat genitus 

at. Sed, conventio, aliquip accumsan adipiscing augue blandit minim abbas oppeto 

commov.  

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure validus. Sino lenis vulpu-

tate, valetudo ille abbas cogo saluto quod, esse illum, letatio lorem conventio. Letalis 

nibh iustum transverbero bene, erat vulpu tate enim esse si sudo erat.  

Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, validus indoles duis enim consequat genitus 

at. Sed, conventio, aliquip accumsan adipiscinlandit minim abbas oppeto commov. 



Professional Development 

Suscipit, vicis praesent erat feugait 

epulae, validus indole duis enim 

valaconsequat genitus at. Sed, plago 

conventio, aliquip ulum accumsan 

adipiscing augue blandit minim 

abbas oppeto commoveo vereor. 

Suscipit, vicis praesent erat feugait 

epulae, validus indole duis enim 

valaconsequat genitus at. Sed, plago 

conventio, aliquip ulum accumsan 

adipiscing augue blandit minim 

abbas oppeto commoveo vereor. 
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anity should become Ear 
Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro  luxor 

dolore, ut at praemitto opto si s

Volutpat mos at neque nulla lobortis dig nissim conventio. 
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