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Piet Kusters

ONTWAPENENDE
MENTALIST
Bent u op zoek naar een origineel
en verfrissend intermezzo op uw
personeelsfeest, netwerkevent of
congres? Neem dan snel contact op met
‘mentalist’ Piet Kusters. Zijn ontwapenend
optreden zal u nog lang bijblijven.

Bij wijze van introductie vraagt
Piet Kusters mij om één van
de zes kleuren te kiezen op
een kubusblokje. Ik bedek het
kubusblokje en kies voor donkerblauw. Piet Kusters raadt
meteen mijn gedachten en
zegt: “Jij hebt donkerblauw
gekozen.” Ik krijg nog een
tweede kans en denk slim te
zijn door opnieuw voor donkerblauw te opteren. Piet Kusters kijkt me lachend aan en
weet me te vertellen dat ik weer
dezelfde kleur heb gekozen.
Schaakmat. Op de vraag hoe
hij zou reageren indien ik voor
wit had gekozen, antwoordt
hij: “Dat was onmogelijk, want
ik heb jou met mijn gedachten
naar donkerblauw gedreven.
Er was geen ontkomen aan.”

Zesde zintuig

Piet Kusters
M. 0499 18 37 65
info@pietkusters.com
www.pietkusters.com

Met een diploma industrieel
ingenieur chemie, een postgraduaat innoverend ondernemen voor ingenieurs en een
lerarenopleiding op zak lagen
er voor Piet heel wat professionele wegen open. Maar al zijn
heel jonge leven - Piet is 25 jaar
- is hij gefascineerd door de
magische wereld van goochelen, trucjes met kaarten, cijfers,
kleuren, muntstukken en rook.
Tijdens zijn studie was Piet
goochelaar in bijberoep, de
laatste jaren focust hij zich op
mentalisme, een nichemarkt in

België met hooguit een handvol professionele beoefenaars.
“Het is een amusementsvorm
waarbij ik, van tafel naar tafel,
kleine gedachtenexperimenten doe met mijn publiek. Letterlijk betekent mentalisme
dat de artiest over een zesde
zintuig beschikt. Dat is natuurlijk niet zo, het gaat vooral om
aangeleerde technieken die
dicht aanleunen bij een zesde
zintuig. Het zijn technieken
waardoor ik gedachten van
mensen kan sturen en beïnvloeden.” Zonder al te diep
in te gaan op de finesses van
mentalisme licht Piet een tipje
van de sluier. “Het heeft veel
te maken met lichaamlezen,
voorspelbaarheid en patronen
in gedragingen. Als je dat allemaal optelt, kom je al een heel
eind in de goede richting.”

van een optreden? Geen blabla, opgeklopt verhaal, doorgestoken kaart of egotripperij.
Of u nu meegaand of sceptisch bent, met zijn charme en
humor pakt Piet u mee in een
aanstekelijk verhaal. De maskers vallen even weg, u wordt
uit uw comfortzone gehaald
en krijgt er bakken vol nieuwe
energie voor in de plaats. Waar
wacht u nog op?���������������

Aanstekelijk verhaal
Het gaat snel voor Piet.
Mond-tot-mondreclame doet
zijn werk. Ook het succes van
zijn rubriek in het televisieprogramma “Iedereen beroemd”
bezorgde hem veel nieuwe
fans. Wat mag u verwachten
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