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Wat zijn tsa tsa’s?
Tsa tsa’s zijn ronde objecten van klei, met afbeeldingen van heilige 
structuren en mantra’s, klanken bedoeld om helende krachten 
op te roepen. Door de eeuwen heen zijn ze begraven op plekken 
waar negatieve gebeurtenissen zoals oorlogen hebben plaats-
gevonden, mensen zijn omgebracht, of natuurrampen veel leed 
hebben veroorzaakt.

Tsa tsa’s zijn instrumenten bedoeld om energieën op te roepen  
die alle wezens troosten en voeden, de omgeving weer in even-
wicht brengen, en de elementen in hun natuurlijke orde herstellen. 
Zij bezitten de kracht om wonden van het verleden te helen, ook 
van trauma’s waar al generaties lang onder geleden wordt.

De helende krachten die tsa tsa’s oproepen zijn niet te bevatten 
met onze gewone rationele geest. Net zoals muziek, kunst en 
poëzie de menselijke geest kunnen verlevendigen en verheffen, 
precies zo kunnen heilige mantra’s, gebeden en tsa tsa’s een he-
lende boodschap direct in het hart van ieder wezen planten.

Hoewel het gebruik van het begraven van tsa tsa’s zijn oorsprong 
heeft in het Tibetaans Boeddhisme, is het project open en geheel 
niet-sektarisch: iedereen die met een warm hart gebeden voor 
vrede en harmonie in Palestina en Israël wil uitspreken is zeer 
welkom om deel te nemen.

Planting Seeds of Healing Israël/Palestina
In Israël en Palestina, ook wel het Heilige Land genaamd, hebben 
belangrijke en historisch gezien veelbetekenende gebeurtenissen 
plaatsgevonden, die al duizenden jaren lang de levens van miljoe-
nen mensen over de hele wereld hebben beïnvloed.

Dit land is de bakermat van het Jodendom, Christendom en de 
Islam. Bijbelse profeten hebben hier de aarde betreden, tempels 
werden gebouwd en vernietigd, Jezus Christus is hier geboren 
en gekruisigd, van deze plek is de profeet Mohammed ten hemel 
gestegen, en hier bevindt zich ook de laatste rustplaats van de 
profeet van de Baha’i.

Ontelbare gelovigen hebben hier een pelgrimstocht gemaakt, 
zelfs met gevaar voor eigen leven. Zij hebben de verschillende, 
meestal oeroude, heilige oorden bezocht, hun respect betuigend, 
zich neerwerpend en biddend, zoals hun traditie dat voorschreef.

In dit land zijn door de eeuwen heen woorden van grote wijsheid, 
liefde en vrede gesproken en onderwezen.

Dit land is ook verhard door een geschiedenis van wrede en ein-
deloze oorlogen, agressie en bloedvergieten. Geweld en conflict 
maken op dit moment deel uit van de werkelijkheid, en de men-
sen in Israël en Palestina hebben hier zeer onder te lijden.

Met de intentie het lijden te verlichten en een proces van 
heling te ondersteunen voor het land en zijn bewoners, 
zijn wij van plan om hier op ceremoniële wijze tsa tsa’s te 
begraven. Dit is een oud gebruik in het Tibetaans Boed-

dhisme.

“It is on behalf of all who have suffered so much that I 
must do something. I know with absolute certainty that 

I have duty to speak up, to act, and to show that I care. 
For everyone who experiences conflict, suffering and 
everyday torment of samsara, let us work for peace, 

both inner and outer.”

Tarthang Tulku, Challenging journey, creative journey
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The Planting Seeds of Healing event

The event is planned for spring 2018. Please follow the updates to make sure 
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 com-
bined with visits of the burial locations and meeting the people of this land. 
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 
a special heritage and meaning.
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De Planting Seeds of Healing actie

Deze gebeurtenis staat gepland voor lente 2018 en zal waarschijnlijk ongeveer 
1 week duren. Er vinden dan interreligieuze bijeenkomsten plaats naast het 
ritueel begraven van de tsa tsa’s. Dit wordt gecombineerd met ontmoetingen 
met Palestijnen en Israëliërs.
We komen samen om uitdrukking te geven aan onze wens om de pijn en het 
lijden van het verleden te helen. Onze intentie is om vrede en begrip in ons hart 
te ontwikkelen voor het welzijn van de bewoners van Israël en Palestina.

Tsa tsa’s zullen op 5 plekken begraven worden, in de vorm van een mandala; 
in het centrum en in de 4 windrichtingen. Daarnaast worden er tsa tsa’s begra-
ven op plekken met een speciale betekenis of waar bijzonder veel geleden is.
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Cirkel van positieve actie
De tsa tsa’s die begraven worden zullen door de deelnemers 
geschonken worden. De donaties worden gebruikt ter onder-
steuning van het publiceren en distribueren van boeken van oude 
Tibetaanse wijsheid, die voor altijd verloren dreigen te gaan.
De boeken worden aan kloosters, universiteiten en duizenden 
Boeddhistische monniken en nonnen gratis ter beschikking ge-
steld tijdens de jaarlijkse 10 dagen durende “World Peace Cere-
mony” in Bodhgaya, India. In de loop der jaren zijn meer dan 5 
miljoen boeken en miljoenen religieuze objecten uitgedeeld.

Dit project wordt ondersteund door TNMC (Tibetan Nyingma Me-
ditation Center), Hoofd Lama Tarthang Tulku Rinpoche en Nying-
ma Centrum Nederland.

De tsa tsa’s die u doneert, met deze bijzondere eigenschappen, 
worden begraven in Israël en Palestina, in de aarde waar jaren 
van pijn en lijden hun sporen hebben nagelaten.

De kracht van onze positieve intenties, gebeden en vrijgevigheid 
zal zich versterken in onze harten en zich verspreiden over de 
hele streek en de rest van de wereld.

Hoe doet u mee?

• Mensen van alle geloven en gezindten zijn welkom bij de 
bijeenkomsten en het ceremonieel begraven van de tsa tsa’s. 
Kom dus naar Israël en Palestina en doe mee! Laat ons weten 
als u interesse heeft. Wij houden u op de hoogte!

• Het doneren van één tsa tsa kost € 54. U kunt ook voor een 
kleiner bedrag meedoen. Elke bijdrage is welkom.

• Ook een bijdrage om de kosten van het project te dekken is 
mogelijk.

• Neem deel met gebeden en positieve intenties gedurende 
deze actie.

Praktische informatie

Contact
seedsofhealing108@gmail.com

Nyingma Centrum Nederland
Reguliersgracht 25
1017 LJ Amsterdam
020-6205207

Projectgroep
Itzhak Preiss
Edzo Ebbens
Charlie Minter
Karel van Leuven

Donaties:
Stichting Nyingma Centrum Nederland Donatierekening (ANBI)
IBAN NL82 INGB 0003133390
BIC INGBNL2A

vermeld bij uw donatie ‘Tsa tsa’s voor Israël/Palestina’
Geef ook aan als het om het dekken van de kosten gaat.

Doneren kan ook mbv Paypal: 

Wilt u op de hoogte blijven? Kijk dan op:
• www.seeds-of-healing.org
• fb.me/plantingseedsofhealing

of stuur een mailtje naar:
• seedsofhealing108@gmail.com

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2LY79AKZN5RKC
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