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Radek Hoffman jest artystą estradowym, performerem oraz autorem żyjącym obecnie w Łodzi. Założył Grupę Iluzjonistów znaną w Polsce pod nazwą „Kreators” oraz jest współtwórcą Muzeum Sztuki Iluzji.
Pomimo swojego młodego wieku posiada wieloletnie doświadczenie
w tematyce Mentalizmu. Gromadził je, występując w niemal każdych
warunkach, zaś teraz jest gotów podzielić się z nami częścią swojej
ogromnej wiedzy. Jest człowiekiem pełnym skrajności, kocha historię
i tradycję Mentalizmu, lecz jego wzrok cały czas patrzy w przyszłość,
a umysł rozmyśla o nowych, oryginalnych sposobach prezentacji tej sztuki. Przygoda z napisaniem tej książki zaczęła się parę lat temu, gdy spostrzegł, iż w Polsce wiedza na temat Mentalizmu jest praktycznie znikoma.
Mentalizm jest pełen fascynujących historii i unikatowych metod wykonywania zadziwiających efektów, stąd podjęcie decyzji o napisaniu tego
tytułu. Po latach ciężkiej pracy trzymacie w rękach tę oto książkę. Autor
sporą część swojego życia spędził wchodząc do umysłów swoich widzów,
czy Ty jesteś gotowy zajrzeć do jego?
Kamil Scott

5

Radosław Hoffman Sekrety Mentalisty

PRZEDMOWA
Do dzisiaj pamiętam ten dzień. Koniec 2008 roku. Jak co wieczór przeszukiwałem materiały z efektami magicznymi, które mógłbym włączyć
do mojego repertuaru. Korzystałem ze wszystkich możliwych źródeł,
na które się natknąłem. Moim celem było odnalezienie szybkich, wizualnych efektów, robiących piorunujące wrażenie na widzach. Podczas
przeglądania serwisu YouTube, natrafiłem na jeden z programów telewizyjnych Derrena Browna. To, co tam zobaczyłem, zmieniło kompletnie moje dotychczasowe podejście do Iluzji. Umiejętności, jakie
prezentował Brown w swoim Show odbiegały od tego, co widziałem
do tej pory wśród Iluzjonistów w Polsce i na świecie. Nie postrzegałem
go jako kolejnego telewizyjnego magika, lecz jako współczesnego mistrza Jedi, który potrafił kontrolować umysł widza na tysiące różnych
sposobów. Byłem jednocześnie zszokowany i zachwycony. Natychmiast poczułem, że to jest ten typ Iluzji, jaki chcę prezentować swojej
publiczności. Od tamtej chwili całą swoją pracę poświęciłem na poszukiwanie materiałów mogących pozwolić mi na uzyskanie potrzebnych
mi umiejętności.
W ten sposób Mentalizm zawitał na stałe w moim życiu. Wiedziałem,
że za granicą są niezliczone ilości książek i filmów instruktażowych
uczących technik mentalistycznych. Jednak byłem też ciekaw, czy na
polskim rynku wydawniczym istnieją jakieś publikacje na ten temat.
Okazało się, że książka Derrena Browna została wydana w naszym języku pod tytułem „Sztuczki Umysłu”. Po nabyciu wymienionej pozycji, zatraciłem się w lekturze. Poziom książki był bardzo wysoki. Była
zabawna, a jednocześnie niesamowicie interesująca oraz wciągająca
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do samego końca. Zbliżając się jednak do końcówki, zadałem sobie
pytanie - „gdzie są te wszystkie sekrety?”. Pan Brown oczywiście wyjaśnia w swojej książce niektóre ze swoich technik, takie jak: systemy
pamięciowe, hipnozę czy tzw. sugestie. Jednak ostatecznie liczyłem
na więcej. Dopiero po tylu latach zrozumiałem, jaki byłem wtedy naiwny. Liczyłem na to, że najlepszy Mentalista naszych czasów zdradzi
większość swoich sekretów w książce za 39 zł! Nie zrozumcie mnie źle,
„Sztuczki umysłu” to naprawdę wspaniała książka ukazująca mechanizmy, które oszukują nasz umysł i warto ją nabyć. Co więcej, kupcie ją,
jeżeli chcecie się rozwijać jako Mentaliści.
Szukałem jak szalony innych publikacji o Mentalizmie w języku polskim. Niestety bez skutku. Okazało się, że w kraju zamieszkiwanym
przez 36 milionów ludzi, nie ma ani jednej książki zdradzającej sekrety
Mentalistów. Przez okres pięciu lat, obejrzałem setki zagranicznych filmów instruktażowych oraz przeczytałem praktycznie każdą anglojęzyczną publikację na ten temat. Dzięki temu zgromadziłem odpowiednią wiedzę oraz techniki do tego, aby działać jako zawodowy Mentalista. Zajęło mi to 5 lat! To personalne doświadczenie skłoniło mnie do
napisania pierwszej w Polsce książki ukazującej prawdziwe sekrety
Mentalistów. Trzymasz właśnie w dłoniach tytuł, który jest przepełniony moimi przemyśleniami. Jest to owoc mojej ciężkiej pracy, który
mam nadzieję, zaspokoi Twoje oczekiwania i dostarczy odpowiedniej
wiedzy, która pozwoli Ci rozpocząć swoją przygodę z mentalizmem.
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PODSTAWY
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WIEM, CO MYŚLISZ

Witaj, jeżeli czytasz tę książkę to zapewne chcesz poznać sekretne tajniki tego jak czytać w ludzkim umyśle. Mam rację? Doskonale, ale zanim przejdziemy dalej, chciałbym Ci zaproponować
krótki popis moich umiejętności.
Poniżej znajduje się 5 miniatur kart. W momencie, kiedy powiem
słowo „Teraz”, chciałbym abyś wybrał jedną z nich w myślach
i zapamiętał dokładnie. Masz dowolny wybór.
Jesteś gotów? To zaczynamy. „ Teraz”.

Masz już jedną z nich w myślach? Świetnie.

Sam przyznasz, że niemożliwy jest fakt, że przewidzę jaką kartę wybierzesz w momencie, gdy piszę tę książkę. Właśnie na tym polega moja
praca, by pokazać coś niemożliwego do wykonania. Pamiętaj cały czas
o swojej karcie i przewróć stronę, by przejść do kolejnego etapu.
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IKONOGRAFIA

Wszelkie ryciny, dokumenty, plakaty oraz ilustracje zawarte w tej
publikacji pochodzą ze zbiorów Muzeum Sztuki Iluzji mieszczącego się w Łodzi na ulicy Łąkowej 21. Zbiory należą do Radosława Hoffmana, Bartłomieja Cichały oraz Andrzeja Zawadzkiego,
którzy współtworzą Muzeum Sztuki Iluzji.

www.kreators.eu
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