
As Misteriosas Cartas ESP 
Vol. 1 

Prefácio 
 Quando Wilson me procurou para falar sobre a criação de um livro sobre as cartas ESP, 
fiquei bastante empolgado. Foram ótimas longas reuniões: Wilson, Dupret e eu. Como bons 
mágicos, nos divertimos em compartilhar nossa arte com pessoas que a tratam com respeito. 

 As cartas ESP são uma ferramenta poderosa, e é abordada neste livro por um autor sério. 
Pude acompanhar o carinho e a dedicação com que ele fez sua pesquisa, e o que ele encontrou 
de melhor está pronto aqui em suas mãos. 

 As cartas ESP proporcionam uma versatilidade: você tanto pode apresentar como um 
ato de Mental Magic (uma mágica mental) ou como um ato de Mentalismo (um fenômeno 
paranormal real, de natureza mental). O que vai diferenciar qual tipo de ato são o personagem 
e a composição da apresentação (isto é, a interação dos números entre si).  

 O fato das cartas não serem as cartas que as pessoas estão acostumadas a ver passa a 
impressão de que não é um truque. Há uma desvinculação da ideia de que possa haver alguma 
manipulação manual (que já é inerente ao imaginário do público com as cartas convencionais). 
Com as cartas ESP você pode executar movimentos de baralho com a vantagem de não passar 
a ideia de ser um baralho. O que ajuda, e muito, na suspensão da descrença (estado mental 
necessário para o público “entrar” na história contada e realmente curtir uma apresentação de 
mágica). 

 A vantagem de se poder contar uma história real sobre a história das cartas ESP, seu 
criador e a sua real pesquisa sobre percepção extrassensorial, é algo que o expectador leva para 
casa e aumenta ainda mais o efeito realizado depois que ele confirma a veracidade da história 
no Google. É um golpe depois de um golpe… com o lutador ainda caindo. 

 Nosso papel é criar mistérios. E isso exige dedicação. Cada vez que uma mágica, que 
deveria criar um mistério na mente das pessoas, é mal executada, e com isso há uma exposição 
(o método fica aparente), o que temos é uma desmistificação da Mágica. E isso é exatamente o 
contrário do que deveríamos ser. Ensaio, treino, dedicação: é o que separa uma execução de 
uma mágica de uma execução de um truque (que passa a sensação de algo trivial que pode ser 
comprado ou aprendido no YouTube). 

 Não faça truques, crie mágica. 
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