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زرع بذور الشفاء فلسطني-إسرائيل

ما هي تسا تساس؟

في أرض إسرائيل وفلسطني ،املسماة أيضا األرض املقدسة ،حصلت أحداث
تاريخية رئيسية وهامة خالل االف السنني وأثرت على مئات املاليني من الناس
في جميع أنحاء العالم.

تسا تساس هي أقراص طني مختومة بصور منظومات مقدسة ومانترا .مقاطع
من املفترض أن تثير قوى الشفاء .على مر القرون ،كانت قد دفنت في املواقع
التي حدثت فيها أحداث سلبية ،مثل احلروب والقتل على أيدي البشر أو
األضرار الناجمة عن كوارث الطبيعية.

هذه األرض هي مهد اليهودية واملسيحية واإلسالم.
هنا مشى أنبياء الكتاب املقدس ،وهنا بنيت ودمرت املعابد ،هنا ولد وصلب
يسوع املسيح  ،ومن هنا عرج النبي محمد إلى السماء ،وهنا ثوي الثرى نبي
البهائيني.
عدد ال يحصى من املؤمنني حجوا الى هنا ،حتى وان كان هناك خطر على
حياتهم ،وزاروا األماكن املقدسة املختلفة ،اغلبيتها قدمية جدا ،جددوا الوالء
وسجدوا وصلوا بتمام مع إميانهم.
في هذه األرض وطوال قرون كانت تدرج وتعلم كلمات احلكمة العظيمة،
واحملبة والسالم.
في هذه األرض كان ايضا تاريخ من القسوة والعنف وسفك الدماء واحلروب التي
ال تنتهي .العنف والنزاع حاضرين في الواقع هنا ،وشعوب إسرائيل وفلسطني
تعاني كثيرا بسبب ذلك.

قوى الشفاء التي تثيرها تسا تساس تتواجد ما بعد متناول العقل الرشيد
العادي .فمثلما املوسيقى والفن والشعر ميكنون من أحياء واالرتقاء بالروح
اإلنسانية ،كذلك املانترات املقدسة ،وتسا تساس توصل رسالة للشفاء مباشرة
إلى قلب كل مخلوق ،فضال عن حتقيق التوازن بني العناصر وإعادة ترتيبها
الطبيعي.

قصد التخفيف من حدة املعاناة وحتقيق الشفاء للشعوب وأرض إسرائيل
وفلسطني ،سيقوم مشروع “زرع بذور الشفاء” الى االحتفالية بدفن
 Tsa-Tsasفي األرض ،عرف تقليدي في البوذية التيبتية.

“باسم جميع الذين عانوا من ذلك الكثير يجب أن افعل شيئا .وأنا
عما في داخلي ،وتنفيذه ،وان
أعلم بيقني مطلق أن من واجبي التعبير ّ
أبي انني مهتم .حتى لو كانت أعمالنا رمزية ،علينا أن نفعل ما بوسعنا.
ّ
الن كل شخص مر بتجارب عذاب وصراع ومعاناة يومية من دائرة اخللق
واملوت  ،samsaraفلنعمل من أجل السالم ،الداخلي واخلارجي على
حد سواء “ .تارثاجن تولكو ،رحلة حتدي ،رحلة ابداعية
Tarthang Tulku, Challenging journey, creative journey

على الرغم من أن ممارسة دفن تسا تساس أصلها في البوذية التيبتية ،اال أنها
مفتوحة وغير طائفية متاما .كل الذين يرغبون في االنضمام إلى التمني اجليد
والصلوات من أجل السالم والوئام في إسرائيل وفلسطني مدعوين إلى املشاركة.

ّ
للمانداالof
الشمالي
االتاه
The Planting Seeds
Healing
event

»احلدث «زرع بذور لشفاء

The event is planned for spring 2018. Please follow the updates to make sure

 الرجاء متابعة التحديثات للتأكد من أن يتم إعالمك بأي.2018 يزمع عقد احلدث في ربيع عام
 سوف يستمر هذا احلدث ملدة أسبوع واحد وسوف يشمل فعاليات بني.تغييرات في البرنامج
 التي سوف تكون جنبا إلى جنب مع القيام بزيارات ملواقع الدفن واجتماع،األديان وعملية الدفن
. الرجاء اعالمنا ان كنت مهتما لالنضمام إلينا في فلسطني وإسرائيل.مع الناس من هذه األرض
 سوف تدفن تسا تساس في خمس مناطق في إسرائيل وفلسطني على شكل،أثناء هذا احلدث
.مانداال واحد في املركز وأربعة بتالت في االجتاهات األربعة
.املزيد من تسا تساس ستدفن في مناطق معاناة شديدة خاصة أو ذات تراث خاص وذات معنى

you are notified of any changes in the planning. The event will last about one
week and will include interfaith event/s and the burial process that will be combined with visits of the burial locations and meeting the people of this land.

Haifa

Please indicate if you are interested to join us in Israel and Palestine.
During the event, tsa tsas will be buried in five areas in Israel and Palestine in
the shape of mandala, one in the centre and four petals in the four directions.
More tsa tsas will be buried in areas of especially severe suffering or that have

Tel Aviv

a special heritage and meaning.

West petal

ّ
االتاه الغربي للمانداال

Nablus

Ramallah

Amman

ّ
االتاه الشرقي للمانداال

Jerusalem
Gaza

South petal

ّ
االتاه اجلنوبي للمانداال

Hebron

مركز املانداال

دائرة العمل اإليجابي
تسا تساس التي سيتم دفنها سيتم التبرع بها من قبل املشاركني .سيتم استخدام
التبرعات للمساعدة في نشر وتوزيع كتب احلكمة القدمية التي في خطر الضياع
إلى األبد .تقدم الكتب مجان ًا في بودغايا ،الهند لآلالف من الرهبان والراهبات
خالل األيام العشرة “الحتفال السالم العاملي” .على مر السنني مت التبرع مبا يزيد
عن  5مليون كتاب واملاليني من األشياء الفنية املقدسة.
يدعم هذا املشروع قائد الما تنمك (املركز التبتي للتأمل نيينجما) ،تارثاجن
تولكو رينبوش و”مراكز نيينجما” في هولندا وأملانيا.
التسا تسا التي ستتبرع مع ميزاتها اخلاصة سيتم دفنها في أرض إسرائيل
وفلسطني التي ترزح حتت سنوات من االلم واملعاناة.
جهودنا اجلماعية ذات النية اإليجابية ,والصلوات والكرم سوف تنتشر وتتكاثر
في قلوبنا وفي العالم.

معلومات مفيدة
تواصل معنا

seedsofhealing108@gmail.com
Nyingma Centre Netherlands
Itzhak Preiss
itzhakpreiss@gmail.com
)Bank account Bank Hapoalim (12
branch 609 account number 257366
Nyingma Zentrum Deutschland e.v.
matthias@nyingmazentrum.de
Siebachstraße 66
50733 Köln
0221-5890474
Donations:
As donation subject, please use:
Tsa tsas for Israel Palestine
Donations in Israël-Palestine
seedsofhealing@gmail.com
Please contact Itzhak Preiss
itzhakpreiss@gmail.com
Donations in the Netherlands
)Stichting Nyingma Centrum Nederland Donatierekening (ANBI
IBAN NL82 INGB 0003133390
BIC INGBNL2A

ميكنك االنضمام إلينا عن طريق:
•الصالة وأطيب التمنيات القلبية أثناء احلدث.
• الناس من جميع العقائد واألديان موضع ترحيب لالنضمام إلى هذا احلدث
بني األديان ومراسم الدفن .سوف جنتمع معا لإلعراب عن رغبتنا للشفاء
من األلم واملعاناة في املاضي .هدفنا تطوير السالم والتفاهم في قلوبنا حتى
يستفيد الناس في إسرائيل وفلسطني.
شاقل .ميكنك التبرع بأي عدد من
•التبرع حلساب تسا تاس واحد هو ً 72
تسا تساس وأيضا أقل من واحد هو موضع تقدير .يستطيع املشاركون
التبرع بأي مبلغ لتغطية تكاليف املشروع.

Donations in Germany
Nyingma Förderverein e.V.
IBAN DE14 4306 0967 4089 0765 00
BIC GENODEM1GLS
Donations in the USA
Mail checks to the Nyingma Centres
33755 Tin Barn Road, Cazadero, CA 95421
Subject:Tsa tsas for Israel Palestine
You can also make a donation using Paypal:

seeds-of-healing.org

seedsofhealing108@gmail.com

fb.me/plantingseedsofhealing

