הטמנת זרעים של מרפא
ישראל ופלסטין
אביב 2018

הטמנת זרעים של מרפא בפלסטין וישראל
על אדמת ישראל ופלסטין ,המכונה גם ארץ הקודש ,התרחשו
במשך אלפי שנים מאורעות בעלי חשיבות היסטורית עצומה ,והם
השפיעו ,ועדיין משפיעים ,על מיליוני בני אדם ברחבי העולם.
על אדמה זו – ערש הולדתן של היהדות ,הנצרות והאסלאם –
פסעו נביאי התנ”ך והוקמו מקדשים ,גם הוחרבו .כאן נולד ונצלב
ישו ,מכאן עלה הנביא מוחמד לשמיים ,וכאן מקום קבורתו של
בהאא אוללה נביא הדת הבהאית.

מהן צאהצות?

צאהצות הן צלמיות חרס שמוטבעים עליהן מנטרות דמויות
וסמלים קדושים המעוררים את כוח הריפוי .מנטרות ותפילות
נמצאת גם בתוך גוף הצאהצות .במשך מאות שנים הן מוטמנות
במקומות שהתרחשו בהם מאורעות שליליים ,אם בידי בני אדם,
למשל מלחמות והרג ,ואם מידי כוחות טבע כמו רעידות אדמה
ושריפות.
צאהצות הן שליחות ותכליתן לעורר אנרגיות טובות שיש בכוחן
להביא רוגע ושלווה לכל היצורים באשר הם ,לרפא פצעי עבר
ולהשיב את האיזון לעולם.

המוני עולי רגל וצליינים עשו את דרכם לכאן ,לפעמים מתוך סיכון
חייהם ,כדי לשטוח את תפילתם במקומות הקדושים לאמונתם.
על אדמה זו נאמרו ונכתבו מילים של חוכמה ,אהבה ושלום.
ואולם מלחמות ,אכזריות ושפיכות דמים הקשיחו את האדמה
הזאת .אלימות וסבל רב הם מנת חלקם של העמים היושבים כאן
היום ,תושבי פלסטין וישראל.

אירוע הטמנת הצאהצות ( – )Tsa-tsasזרעי המרפא –
באדמת ישראל ופלסטין נועד להקל את הסבל של שני
העמים ,הפלסטיני והיהודי ,ולהביא מרפא לאדמה .מקורו
במסורת עתיקה שהולדתה בבודהיזם הטיבטי.

“בשם כל מי שסבלו כל כך הרבה אני חייב לעשות משהו.
אני יודע בוודאות שעליי לשאת את קולי ולפעול .בכך אני
מביע את מחויבתי ואת רגשותיי העמוקים .גם אם מעשינו
סמליים בלבד ,מחובתנו לעשות את כל שלאל ידנו למען
כל מי שחֹווה קונפליקט ,סבל וכאב יום-יומי של סמסארה.
הבה נפעל יחדיו למען שלום פנימי וחיצוני – בתוכנו ובעולם
הסובב אותנו”.
Tarthang Tulku, Challenging journey, creative journey

כוחות הריפוי שהצאהצות מעוררות הם מעבר ליכולת התפיסה
של התודעה הרציונלית .כשם שמוזיקה ,אמנות ושירה מחיות
ומרוממות את הרוח האנושית ,כך מנטרות מקודשות ,תפילות
וצאהצות מביאות מסר של ריפוי לכל יצור חי ,מאזנות את יסודותיו
ומשיבות לחיים את הסדר הטבעי.

מנהג הטמנת הצאהצות מקורו בבודהיזם הטיבטי ,אך הוא פתוח
לכול .אנו מזמינים את כל מי שחפץ בכך להצטרף לתפילות
לשלום ולהרמוניה בישראל ובפלסטין.
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מפגש הטמנת זרעים של מרפא
.2018 הארוע מתוכנן לאביב
,דתיים יחד עם טקסי הטמנת צאהצות באדמה-במשך כשבוע נקיים מפגשים בין
.נבקר באתרי ההטמנה וניפגש עם תושבי האזורים שבהם יתקיימו הטקסים
באותו שבוע ייטמנו צאהצות בחמישה אזורים בישראל ובפלסטין – בארבע רוחות
.השמיים ובאזור המרכז וביחד הן ייצרו צורת מנדאלה

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 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.

,צאהצות נוספות ייטמנו באזורים אחרים – אם משום שנגרם בהם סבל רב במיוחד
 היסטורית ואם משום שיש להם משמעות מיוחדת בסכסוך/ בעלי חשיבות דתית
.פלסטיני-הישראלי

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

צד מערב של המנדאלה

Nablus

Ramallah

. או בחלקו,בבקשה הודיעו באם בכוונתכם לקחת חלק בארוע כולו
כדאי לעקוב אחר פרסומים ועדכונים באתר האינטרנט ובדף פייסבוק בכל מקרה
.של שינויים ועדכונים
Amman

צד מזרח של המנדאלה

Jerusalem
Gaza

South petal צד דרום של המנדאלה

Hebron

מרכז המנדאלה

מעגל של פעולה חיובית

הצאהצות שייטמנו באדמת ישראל ופלסטין ייתרמו בידי
המשתתפים באירוע.
התרומות יסייעו בהוצאה לאור ובהפצה של ספרי חוכמה עתיקים
שנמצאים בסכנת אובדן וכיליון .הספרים ניתנים חינם לאלפי נזירים
ונזירות בעשרת ימי התפילות לשלום עולמי בבודגאיה שבהודו .עד
כה נתרמו בדרך זו למעלה מחמישה מיליון ספרים ומיליוני חפצי
אומנות מקודשים.
פרויקט הטמנת זרעים של מרפא בישראל ובפלסטין נתמך על ידי
ַט ְר ָטן טּולְ קּו  ,Tarthang Tulkuהלאמה הראשי של המרכז הטיבטי
למדיטציה של נינגמה (,)TNMC – Tibetan Nyingma Meditation Centre
ועל ידי המרכזים של נינגמה בהולנד ובגרמניה.
הצאהצות שנתרמות ,המכילות איכויות מיוחדות ,יטמנו באדמת
פלסטין וישראל ,למודות שנים של כאב וסבל.
מתוך כוונה חיובית ומתוך מאמצינו המשותפים מי יתן והתפילות
ונדיבות הלב יתפשטו ויתעצמו בלבנו ,בחבל ארץ זה ובעולם כולו.

המעוניינים להשתתף – בני כל האמונות והדתות –
מוזמנים לעשות זאת בכמה דרכים:
•בתפילה ובהבעת משאלה לשלום בזמן האירוע.
•אנשים מכל האמונות והדתות מוזמנים לקחת חלק בארוע
שהוא בין-דתי .נתכנס מתוך כוונה לעזור ,ולו במעט ,לרפא
את פצעי וסבלות העבר .כוונתינו היא להשכין שלום והבנה
בלבותינו ,לרווחתם של תושבי ישראל ופלסטין.
•תרומת הצאהצות.
תרומה עבור צאהצה אחת בישראל ופלסטין היא  72ש”ח
אפשר לתרום יותר מצאהצה אחת ואפשר לתרום פחות.
ניתן גם לתרום תרומה לכיסוי הוצאות האירוע.
כל סכום יתקבל בברכה ובהכרת תודה.

מידע שימושי
צור קשר
seedsofhealing108@gmail.com

Donations in Israël-Palestine
Please contact Itzhak Preiss
itzhakpreiss@gmail.com
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 the Netherlands
Stichting Nyingma Centrum Nederland Donatierekening
)(ANBI
IBAN NL82 INGB 0003133390
BIC INGBNL2A
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

