 חשוב שתקרא 
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הערב אתה אמור לקחת חלק ב"מפגש מרתק", בו תזכה לשמוע דברי הבל, שקרים גלויים או מוסווים, הפחדות ואמונות תפלות,  הכל עטוף בתחפושת של "דברי חוכמה", לכאורה,  ו"רעיונות המאתגרים את המחשבה", כביכול.
מנחה המפגש הינו מטיף חרדי, המתחזה להיות בעל ידע רב בתחומי הקבלה היהודית, הפילוסופיה, הפסיכולוגיה, הביולוגיה ושאר תחומי המדע. באמתחתו צבור נסיון רב באירועים כאלה! כבוגר קורס הדרכה למחזירים בתשובה של תנועת "ערכים" הוא למד להעביר "הרצאה חיה ודרמטית" עם "הפסקות והדגשים דרמטיים" (כדי להשפיע עליך דרך הרגש ולא דרך השכל). ולגבי שאלות מהקהל הוא הונחה לנהוג בשיטה "ענה לשואל ולא לשאלה" (!)  
בפרט, אל תיפול בפח של משחקי האותיות והמספרים! אלו קיימים בכל שפה ובכל טקסט כתוב!!!

"ערכים" הינו ארגון חרדי ששם לו כמטרה עיקרית להמיר את השקפת עולמך אפילו בכוח, להפוך אותך מיהודי טוב כפי שהינך כיום, לחרדי שמאמין באלוהים ובתורה,  ולהפוך אותך לגרופי של איזה שהוא רב, שממחר ועד ליומך האחרון יכתיב וינהל את חייך.

שים לב שחזות האירוע מוסווית להראות לא-דתית, על אף שמיד תשמע בעצמך שהתכנים המועברים הם דתיים באופן מובהק (לא במקרה אין בס"ד על המודעה המזמינה). אם זה לא מה שתיכננת להערב - אתה עדיין יכול לעזוב, ומומלץ שתעשה כך.
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