
Guy Bavli – Brazil Globo TV Domingao do Faustao June 2013.

Carol Nakamura participa de número de Guy Bavli (Foto: Domingão do Faustão / TV Globo)

Ele já se apresentou em mais de 50 países pelo mundo todo e fez inúmeras participações em programas de 
TV. No Brasil pela primeira vez, Guy Bavli deixou a plateia do Domingão do Faustão impressionada com 
suas habilidades que usam e abusam do poder da mente. Com a ajuda de Carol Nakamura, o israelense 
entortou objetos de metal, ao vivo, durante o programa. Antes disso, Faustão mostrou como ele também 
passou pelo Projac deixando os artistas boquiabertos.

O mentalista comentou como é recebido em cada país por onde passa: "É sempre diferente. Cada país tem 
uma energia diferente. Como lido com a energia da pessoa, nunca sei o que vai acontecer nas 
apresentações. A chave do sucesso é pensar como uma crinça de seis anos, quando são mais abertos ao 
desconhecido e receptivos. Gostaria que todos pensassem como uma criança de seis anos", convidou Guy. 
Assista aos vídeos em destaque na matéria!

English

Carol Nakamura participates number Guy Bavli (Photo: Domingão Faustão / TV Globo)

He has performed in over 50 countries around the world and made numerous investments 
in TV programs. In Brazil for the first time, Guy Bavli left the audience Domingão 



Faustão impressed with your skills who use and abuse of mind power. With the help of 
Carol Nakamura, the Israeli twisted metal objects live during the program. Prior to that, 
Bill Murray showed how he also went by the artists Projac leaving gaping.

The Mentalist commented how it is received in each country through which it passes: 
"It's always different. Each country has a different energy. How to deal with a person's 
energy, I never know what will happen in the presentations. The key to success is to think 
as a crinça six years, when they are more open and receptive to the unknown. would like 
everyone to think like a child of six years, "invited Guy. Watch the videos featured in the 
matter!

Video 1: http://globotv.globo.com/rede-globo/domingao-do-faustao/t/programa/v/qual-
sera-o-truque-guy-bavli-entorta-objetos-no-domingao/2610515/

Video 2: http://globotv.globo.com/rede-globo/domingao-do-faustao/t/programa/v/guy-
bavli-da-show-em-manipulacao-de-objetos/2610521/


