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ném lên và đã biến mất.
Không chỉ con người bị xảo thuật đánh lừa
Ảo thuật thành công không chỉ ở con người. Mỗi ngày hằng ngàn con chó cũng phải chịu
đựng thí nghiệm này và chạy đi tìm cây gậy nhỏ vô hình. Ảo giác thành công là do lỗi
của những dây thần kinh đã phản ứng tương tự nhau trước những chuyển động thật sự
và những điệu bộ chỉ giống như vậy.
Thêm vào đó, tại những lần bị đánh lừa có mục đích này, bộ não còn là nạn nhân của
một cơ chế bảo vệ từ sự tiến hóa, như nhà tâm lý học Gustav Kuhn từ Đại học Durham
giải thích. Một xung lực thần kinh cần trung bình 100 mili giây để thật sự "đến" được
nhận thức.
"Bộ não bù trừ vào khoảng thời gian này bằng cách dự đoán trước diễn tiến của sự
kiện.", Kuhn nói.
Chiến lược tính toán trước này có tầm quan trọng sống còn trong những tình huống cần
đến phản ứng nhanh chóng, thí dụ như trong giao thông – "nhưng cũng làm cho dự tính
sai lầm dễ xảy ra", theo ông Kuhn.
Chiếc váy đổi màu
Thêm vào đó, các nhà nghiên cứu não ngày càng thiên về quan điểm cho rằng sự nhận
thức của con người bao gồm một dãy những tấm ảnh chụp trong khoảnh khắc được đặt
liền nhau, nhiều hơn là người ta phỏng đoán trước nay. Một xảo thuật của ông Great
Tomsoni cung cấp bằng chứng rõ rệt cho lý thuyết này.
Bậc thầy ảo thuật mời nữ phụ tá lên sân khấu và tuyên bố ý định biến chiếc váy trắng
của cô thành một chiếc váy đỏ. Phép biến đổi thành công nhờ vào một lời nói đùa: Sau
khi tắt đèn, ông Tomsoni chiếu một đèn pha màu đỏ vào người phụ nữ đang mặc váy
trắng.
Nhưng rồi điều kỳ diệu xảy ra: Khi hệ thống chiếu sáng bình thường của sân khấu được
bật lên và chiếc đèn pha màu đỏ được tắt đi, người phụ nữ thật sự đứng đấy trong chiếc
váy màu đỏ. Điều gì đã xảy ra?
Người phụ tá nhanh nhẹn đã lợi dụng khoảng khắc giữa lúc đèn pha đỏ được tắt đi và
ánh sáng chính bật lên để tháo chiếc váy trắng ra, để lộ chiếc váy đỏ mặc bên trong.
Khán giả hoàn toàn không nhận ra khoảng khắc thay đổi xiêm y này. Vẫn còn có tác
động vài phần ngắn ngủi của một giây trong bộ não của người xem là hình ảnh của hiệu
ứng của ánh sáng đèn pha đỏ trên chiếc váy trắng – ảo thuật của khoảnh khắc.
Các nhà nghiên cứu tin rằng những xảo thuật đánh lừa tập thể khán giả như thế sẽ mang
lại lợi ích trực tiếp cho họ: Họ muốn dùng những kỹ xảo sân khấu để gây ảnh hưởng có
chủ đích đến sự chú ý và cảm nhận của con người trong phòng thí nghiệm. Qua đo đạc
dòng điện trong não trong lúc thí nghiệm họ hy vọng rằng cuối cùng sẽ tìm được một cơ
sở của thần kinh học cho sự nhận thức rất khó hiểu của con người.
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