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O que uma tsa tsa?
Tsa tsas são discos de barro estampados com imagens de ima-
gens sagradas e mantras, sílabas destinadas a evocar poderes 
de cura. Ao longo dos séculos, eles foram enterrados em locais 
onde ocorreram eventos negativos, como guerras e assassinatos 
por seres humanos ou danos causados por desastres naturais. 

Tsa tsas são agentes significativos para evocar energias que 
acalmam e nutrem todos os seres e reequilibra o meio ambiente. 
Elas têm o poder de curar feridas passadas e traumas sentidos 
ao longo das gerações.  

Os poderes de cura que tsa tsas evocam estão além do alcan-
ce da mente racional ordinária. Assim como a música, a arte e 
a poesia podem animar e elevar o espírito humano, os mantras 
sagrados, orações e tsa tsas podem comunicar uma mensagem 
de cura diretamente ao coração de cada ser, bem como equili-
brar os elementos e restaurar sua ordem natural.  

Embora a prática de enterrar tsa tsas se origine no budismo tibe-
tano, ela é aberta e inteiramente não sectária. Todos àqueles que 
desejam se juntar em orações por paz e harmonia em Israel e na 
Palestina são convidados a participar.

Planting Seeds of Healing Palestine -  Israel
Na terra de Israel e da Palestina, também chamada de Terra 
Santa, durante milênios eventos históricos importantes e signifi-
cativos ocorreram e impactaram centenas de milhões de pessoas 
em todo o mundo.  

Esta terra era o berço do judaísmo, do cristianismo e do isla-
mismo. Os profetas bíblicos caminharam na terra e, templos de 
adoração foram construídos e destruídos, Jesus Cristo nasceu e 
foi crucificado, e daqui o profeta Maomé subiu ao céu.  

Inúmeros crentes fizeram suas peregrinações aqui, mesmo com 
risco para as suas vidas. Eles visitaram os vários locais sagrados, 
a maioria deles muito antigos, prestando homenagens, se pros-
trando e rezando de acordo com sua fé.  

Nesta terra ao longo dos séculos, palavras de grande sabedoria, 
amor e paz foram preferidas e ensinadas.  

Esta terra também foi endurecida por uma história de guerras 
cruéis e intermináveis, agressão e derramamento de sangue. 
Violência e conflitos são atualmente parte da realidade aqui, e o 
povo de Israel e da Palestina sofre muito por causa disso.  

Com a intenção de aliviar o sofrimento e trazer cura ao 
povo e à terra, pretendemos realizar o enterro cerimonial 
de tsa tsas no chão. É um costume tradicional no budis-

mo tibetano.

“É em nome de todos os aqueles que tanto sofreram 
que sinto que devo fazer alguma coisa. Eu sei, com ab-
soluta certeza, que tenho o dever de falar, de agir e de 

mostrar que me importo. Por todos que vivenciam con-
flitos, sofrimentos e tormentos cotidianos do samsara, 

deixe-nos trabalhar pela paz interior e exterior.”

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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Sobre o Planting Seeds of Healing evento

O projeto Plantando Sementes de Cura está previsto para junho de 2018. Por 
favor, siga as atualizações!
O evento está planejado para durar cerca de uma semana e inclui o seguinte: 
Evento inter-religioso e processo de enterro que será combinado com as visi-
tas aos locais onde as tsa tsas serão enterradas.
Tsa tsas serão enterradas em cinco áreas em Israel e Palestina na forma de 
um mandala, uma no centro e quatro pétalas nas quatro direções. Veja o 
mapa. 

Outras tsa tsas serão enterradas em áreas de sofrimento especialmente difícil 
ou que tenham um patrimônio e significado especiais. 
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Círculo de ação positiva 
As tsa tsas que serão enterradas serão doados pelos participan-
tes. As doações serão usadas para ajudar a publicar e distribuir 
livros de sabedoria tibetana antiga que correm o risco de se per-
derem para sempre. Os livros são oferecidos gratuitamente em 
Bodhghaya, Índia, para milhares de monges e monjas budistas 
durante os 10 dias de “Cerimônia pela Paz Mundial”. Ao longo 
dos anos, mais de cinco milhões de livros e milhões de objetos 
de artes sagradas foram oferecidos gratuitamente. 

Este projeto é apoiado pelo TNMC (Centro de Meditação Tibeta-
na Nyingma), pelo Lama Chefe Tarthang Tulku Rinpoche e pelo 
Nyingma Centrum Nederland.  

Os tsa tsas que você doa possuem qualidades especiais e serão 
enterrados no solo de Israel e da Palestina, entrincheirados com 
anos de dor e sofrimento. Nossos esforços coletivos de intenção 
positiva, orações e generosidade se espalharão e se multiplicarão 
em nossos corações, na região e no mundo.

Você pode se juntar a nós! Qualquer dúvida entre em contato 
conosco.

Você pode se juntar a nós:

• Doando 54 euros / dólares americanos para produzir uma tsa 
tsa. Ou 72 NIS em Israel e Palestina. Você pode doar quantas 
tsa tsas você desejar, ou qualquer valor, toda quantia é apre-
ciada.

•  Os participantes podem doar qualquer montante para co-
brir os custos do projeto. Por favor, nos diga o valor da sua 
doação. 

• Junte-se através das orações e desejos sinceros durante o 
evento.Pessoas de todas as religiões e crenças são bem-vin-
das para participar do evento e das cerimônias de enterro. 
Vamos nos juntar expressando nosso desejo de curar a dor e 
o sofrimento do passado. Nossa intenção é desenvolver paz 
e compreensão em nossos corações para que as pessoas 
em Israel e na Palestina possam se beneficiar. 

Informação prática
Contatos
seedsofhealing108@gmail.com

Nyingma Centre Netherlands
Itzhak Preiss
itzhakpreiss@gmail.com
Reguliersgracht 25
1017 LJ Amsterdam

Doações:
Como assunto de doação, por favor: Tsa tsas for Israel Palesti-
ne

Doações em Israel-Palestina
Please contact Itzhak Preiss
itzhakpreiss@gmail.com

Doações na Holanda
Stichting Nyingma Centrum Nederland Donatierekening (ANBI)
IBAN NL82 INGB 0003133390
BIC INGBNL2A

Doações na Alemanha
Nyingma Förderverein e.V.
IBAN DE14 4306 0967 4089 0765 00
BIC GENODEM1GLS

Doações nos EUA
Mail checks to the Nyingma Centres
33755 Tin Barn Road, Cazadero, CA 95421
Subject:Tsa tsas for Israel Palestine

Você também pode fazer uma doação usando Paypal:

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


seedsofhealing108@gmail.com

fb.me/plantingseedsofhealing
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