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INISIATIF BARU DARI SEKOLAH-SEKOLAH BUKIT 

 

 
 

Mempertimbangkan pentingnya meningkatkan kesejahteraan spiritual, mental, emosional, dan fisik siswa, guru, dan 

orang tua, para kepala sekolah Notre Dame School di Rimbick, Sumbuck, dan Kainjalia menyelenggarakan seminar 

tentang 'Kebangkitan Kembali Vasudhaiva Kutumbakam'. Narasumbernya adalah Sr. Mary Jyotisha SND.  

Suster Mary Jyotisha memotivasi para guru untuk mendidik siswa menjadi manusia yang lebih baik dengan 

menanamkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan mereka dan membantu mereka untuk merawat ibu pertiwi, rumah 

kita bersama. Beliau mendorong para guru agar membantu siswa mereka untuk menghormati dan mencintai semua 

orang di rumah bersama ini sebagai saudara dan saudari mereka. Beliau mendorong para guru untuk memberikan 

harapan kepada siswa dan menginspirasi mereka untuk menjadi makhluk spiritual sehingga membawa transformasi 

ke dunia kita. Pada hari berikutnya, program ini diselenggarakan untuk para orang tua dan siswa. Meditasi Cinta 

Kasih yang dipandu membantu para peserta untuk menumbuhkan pemikiran positif yang menghasilkan kasih 

sayang, kebaikan, penerimaan, dan cinta untuk diri sendiri dan orang lain. Seminar tersebut memang membantu 

mereka dalam cara mengembangkan pemikiran positif dalam hidup mereka dan melihat segala sesuatu dan setiap 

orang dengan positif yang membantu mereka untuk membangun hubungan yang benar dengan Tuhan, dengan diri 

mereka sendiri, orang lain, dan alam. Para orang tua mengapresiasi seminar ini dan memuji bahwa seminar ini 

adalah kebutuhan saat ini untuk menyelamatkan Ibu Pertiwi dan kemanusiaan kita. Kami benar-benar berterima 

kasih kepada Sr. Jyotisha atas kemurahan hatinya berbagi kebijaksanaan spiritual dengan para siswa, orang tua, dan 

guru-guru kami, dan karena telah membantu mereka bertumbuh sebagai pribadi yang terintegrasi yang bergetar 

positif guna membangun kemanusiaan yang lebih baik untuk dunia persaudaraan.  

Berdasarkan seminar penting ini, seluruh staf beserta Kepala Sekolah membuat rencana aksi KPKC untuk sekolahnya 
yaitu sebagai berikut: 
1. Mendorong siswa untuk bermeditasi setidaknya 5-10 menit dari Meditasi Cinta Kasih setiap hari. 
2. Berdoa setiap hari untuk kemanusiaan, memohon perdamaian, cinta kasih, persaudaraan, dan kerukunan. 
3. Memasukkan dialog antaragama dalam kelas Pendidikan Nilai- mendidik dan memberikan masukan kepada siswa 
dua kali setahun. 
4. Memperkenalkan Hak dan Kewajiban Dasar kepada siswa. 
5. Menyediakan empat tempat sampah, Hijau untuk Biodegradable, Kuning untuk Non-Degradable, Biru untuk E-
Waste, dan Merah untuk Sampah Berbahaya. 
6. Mendorong siswa untuk beramal untuk orang lain atau bahkan membantu orang tua sendiri dengan tabungan 
mereka. 
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