לחשוב מחדש על המחשבה האנושית

למה דווקא אמן מחשבות?
אתם צריכים לתת רק שני דברים לאורחים שלכם:
תדהימו אותם .ואז תדהימו אותם עוד יותר.
אני אוודא שיש להם משהו לחשוב עליו להרבה הרבה זמן
כולנו רוצים שהמוזמנים באירוע שלנו יתרגשו .היינו במספיק אירועים "אפורים".
אבל כמה פעמים הייתם באירוע ולא התרגשתם? עכשיו דמיינו שככה תהיה החוויה של האנשים הכי
קרובים אליכם...ותקבלו את ההפך ממה שאתם מנסים להשיג.
אירוע שאנשים זוכרים ומדברים עליו .בזה אמן מחשבות יכול לעזור .ביחד ניצור לאנשים חוויה מעוררת
מחשבה .באירוע שלכם אנשים יתפסו את הראש ויגידו" :בחיים לא ידעתי את זה על עצמי!"

התשוקה הכי עמוקה שלי היא לאפשר לאנשים להכיר באמת את
המחשבה שלהם ,להאיר את האזורים הסודיים בממלכת המחשבה שלנו.

איך מרגישה החוויה?
המוזמנים שלכם באירוע הולכים להתרגש .זה יתחיל בדגדוג כזה בחלק התחתון של הפנים )יש כאלה
שקוראים לזה "חיוך"( ,כשהם יגלו משהו מפתיע על מי שיושב לידם ,כנראה בן הזוג של אחותך או הבוס
מהעבודה הקודמת .מהר מאוד זה יהפוך לצחוק של תדהמה ,עם עיניים פקוחות לרווחה כדי לא לפספס
אף רגע שבו סודות עפים באוויר.
אחרי הרגשות מתחילים להיווצר סיפורים לאנשים החשובים ביותר באירוע .ההודעה הראשונה מגיעה
דווקא מהסמנכ"לית" :וואו ,היה מדהים!… מאיפה מצאת את הנטע הזה!?!".
המחמאות בהודעות יתחברו לתחושה שלכם באירוע "-וואלה ,באמת קרה שם משהו שונה"
והכל בזכות רגע אחד .הרגע שבחרתם להזמין אמן מחשבות.

"התגובות היו מ-ד-ה-י-מ-ו-ת! תודה רבה לך.
כולם שלחו לי הודעות שהם נהנו לאללה ...נמליץ!"

”היה מדהים נטע היקר! קיבלתי המון המון פירגונים
"המופע מגניב בטירוף ומלווה בהסברים מדליקים,
שמחה שאתה היית הבחירה שלי!“
אנשים נשארו פעורי פה! נטע הוא אמן במלוא מובן המילה"...

מה זה בכלל אמן מחשבות?
תחום המנטליזם עבר כמה גלגולים חשובים בשנים האחרונות.
לפני שנכנס לארץ )ממש לאחרונה( הביטוי "מנטליסט" היה נהוג לקרוא למי שעוסק
במקצוע הזה " -אמן חושים".
אדם שמשפיע על חמשת החושים כדי ליצור אשליה של חוש שישי .דברים כמו קריאת שפת גוף
והשפעה על המחשבות.
הבעיה בשם היא שזה גם לא נכון וגם מטעה אתכם בתור צרכנים.
לפני הגלגולים האלה היו "אמני טלפתיה" שטענו לכוחות על-טבעיים )שקר חצוף(.
אפילו היום ישנם "אמני חושים" שטוענים שהם כל כך מיומנים בקריאת שפת גוף שהם יכולים לדעת
עליך דברים שאתה אפילו לא יודע .הם משקרים לקהל לא פחות מאמני הטלפתיה.
אשליה פסיכולוגית מתרחשת במקום אחד  -במוח שלכם .היא אף פעם לא עובדת דרך חוש הטעם ,חוש
הריח או חוש המישוש ,לכן נולד הצורך לתיאור מדויק יותר...
וככה גם נוצר ז'אנר תיאטרלי חוויתי חדש.

"אמנות מחשבות"
ההבדל העיקרי מסתכם במטרה של האמן .אמן חושים מנסה לבדר אתכם .המדד להצלחה שלו הוא
מחיאות כפיים.
לעומת זאת  -המטרה של אמן מחשבות היא שאחרי מחיאות הכפיים האנשים בקהל יגלו משהו חדש על
המחשבה שלהם .לא כחלק מאשליה ,לא בתור טריק ,ובטח לא בזכות קסם.
אמן מחשבות אולי לא יספר לכם את כל האמת  -אבל לעולם לא ישקר לקהל.
אמן מחשבות ישתמש באשליות פסיכולוגיות כדי לחשוף את האזורים הסודיים בממלכת המחשבה שלנו.
אמן מחשבות ידאג שתצאו מהאולם אחרי ההדרן ותסתכלו אחרת על איך שאתם חושבים.

מופע במה " -שמונה שקרים"
מופע הדגל המקורי שיפתיע גם את הסקפטי שבקהל שלכם .המופע חושף  8צדדים שונים של
המחשבה שלנו ומדגים אותם על אנשים מהקהל ,הקהל הוא חלק בלתי נפרד מהמופע -ככה שתהיו
בטוחים שזו חוויה חד פעמית.
והיא באמת תהיה כזו ,בהתחייבות :אף מופע לא יהיה דומה לזה שהיה בהרמת כוסית שעברה או
בהשקה הקודמת.
אחד הקטעים המקוריים שלא תראו באף מקום אחר בעולם כולל הדגמה של הרעיון "האם אי-פעם
ראיתם מחשבה?"
במופע "שמונה שקרים" נראה לייב על הבמה אדם מתחבר לסורק מוח אמיתי שבעזרתו הקהל כולו
קורא את המחשבות שלו.
שלוש סיבות לבחור במופע "שמונה שקרים"
• הרגשתם פעם את הזיכרון שלכם משתנה? במופע הזה אתם תרגישו.
• חוויתם את הדמיון שלכם הופך למציאות? במופע "שמונה שקרים" זה פשוט קורה.
• תהיתם איך זה מרגיש כשהמחשבות שלכם נחשפות? תהיו מוכנים לגלות סודות של מישהו
חשוב במיוחד.
"שמונה שקרים" הוא רכבת-הרים למוח שלכם .אנשים ידברו על זה .אנשים יזכרו את זה .מקווה
שחגרתם חגורות (:

הרצאה " -במחשבה שנייה"
"במחשבה שנייה" היא ההרצאה היחידה בארץ שחושפת את הטכניקות הסודיות שאיתן
.חומה לע משפיעים לכולנו
כל יום כולנו נחשפים למסרים בתקשורת ,בטלפונים שלנו ואפילו על ידי האנשים הכי קרובים אלינו
שהמטרה שלהם היא אחת .לשנות את דעתכם .להשפיע באופן ישיר על בחירה שלכם.
"במחשבה שניה" עושה בדיוק את זה  -נותנת לכם כלים לזהות את המצבים האלה ולתת להם
ההרצאה מחשבה שניה.
ההרצאה היא אינפוטיינמנט קלאסי .כל עיקרון מחולק לארבעה חלקים:
• הדגמה חוויתית של השפעה על המוח שלכם באמצעות קסם שמתבצע ממש
בין הצופים בהרצאה
• חשיפה של איך זה עובד ,ובעיקר -למה הקסם הזה עובד?! (למה כל הקהל חשב על הקלף
שלוש לב ,איך זה שאנחנו לא קולטים החלפות של חפצים מול העיניים שלנו ,ואיך באמת
אמני-חושים יוצרים לקהל אשליה של קריאת מחשבות?!
• הסבר על עיקרון ההשפעה שפועל עלינו כמו קסם )דוגמאות ממחקרים ,מעולם המכירות,
מספרים וכמובן מעולם הקסמים(
• ואיך זה רלוונטי לנו?? -איך אנחנו יכולים לשפר את ההשפעה שלנו! )במכירות ,בתור ,עם
הפרטנר או במשרד(
הקהל יקבל תשובות לשאלות כמו "מתי ואיך נוצרת המחשבה שלי?" או "איך אפשר להשפיע עליה?"
וידעו ליישם את זה על מחשבות של אחרים!
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