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תדר היופי
שאלה למלאך גבריאל :מהו תדר היופי?
תשובה" :זהו תדר ענוג וזך שאין בו אבחנות בין טוב ורע ,בטוח ומסוכן ,יפה
ומכוער ,לבן ושחור וכן הלאה .תדר של זכות טהורה ,הכול הכול בסדר.
אל תדר היופי מתחברים על-ידי שמיטת המסכות והעמדות הפנים .אלה רבות
מאד בימי החול שלנו ,אנו כה רגילים לקיומן עד שכלל איננו מבחינים בהן.
השמיטה שלהן ,על כן ,קשה .עוד מתחברים אל תדר היופי דרך מה ששייך
אליו – המוסיקה ,הידידות ,הסובלנות ,הקבלה ,התפילה ,התודה ,הסלחנות,
החמלה ,טוב-הלב ,הנדיבות ,ההליכה בדרך הישר ,הפרגון ,השמחה,
הנתינה.
תדר היופי אינו בהכרח ,כמובן ,מתבטא במה שאנו רגילים לצפות לו – יופי
חיצוני ,חן ,סדר ,ניקיון ,ארגון .לא תמיד.
לעיתים נמצא את תדר היופי נופל על אוזניים ערלות ועל עיניים כבויות ועל
מקומות הרוסים ועל זמן נטול רגשות .בכל זאת ,יהיה שם יופי.
מי שיודע לראות – מוצא את היופי בכל מקום ,בכל זמן ,בכל אדם ,בכל חפץ,
בכל – ותמיד .אנשים יוצאי דופן כמו אמא תרזה ,כן ,והדלאי למה ,כן ,הם
יודעים לראות .גם את ,אם תשימי לב.
הרעיון לקחת מצלמה ולהתחיל לחפש איתה את תדר היופי מעניין וטוב .אך
ראי הוזהרת – היופי הינו בכל מקום!
תהיה לך עבודה רבה .אך זה יאמן אותך .נסי לא להיות שיפוטית .עימדי,
התבונני סביב ,תני ליופי להגיע אליך .היפתחי אל התדר!!!
ללא ציפיות ,ללא ידע קדום ,ללא ביקורת ואף ללא בקרה .את תופתעי .היופי
הוא בכל מקום ובכל דבר!!! אין אמת גדולה מזאת.
בדברים הקטנים ,בדברים הגדולים ,בחושך ובאור ,בעצב ,בשמחה ,אפילו
בשנאה .או בפחד.
אפילו בשיא הכיעור ,כפי שאנו מכנים אותו ,יש תמיד תמיד תמיד תדר של
יופי .רק צריך לדעת לראות.

כדי להתחבר לתדר יש להסיר משקפיים דמיוניים ,לשחרר עמדות מקובלות,
דעות קדומות ,ידע קודם ,שיפוט ,בקרה ,ציפיות ,מוסר ,מצפון ,כבלים
חברתיים ,צווים וציוויים ,ושאר מתנות מפוקפקות וחסרות ערך שהחיים נתנו
לנו .ללכת נקיים מכל זה ,פתוחים לכל מה שיבוא ,באהבה ,חמלה ,רצון טוב
וסליחה .לתת לאהבה להדריך ולקדם אותנו אל עבר המטרה .לתת ליופי
להכות בנו ולא להירתע.
הוא יהמם אותנו מכיוון שלא ציפינו לו כך ,לא ידענו שהוא כזה! זה תדר
היופי??? איך לא אמרו לנו!
העניין הוא שגם אם אמרו – לא שמענו .כעת נשמע ,כעת נראה .אמן".
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