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Phép thuật có thể trông ñơn giản, nhưng chúng khai thác các mô hình nhận thức mà các nhà 
khoa học mới chỉ bắt ñầu tìm hiểu. Hiện nay, một số nhà tâm lý học ñang xem xét việc liệu họ 
có thể sử dụng phép thuật ñể tăng sự hiểu biết của con người về bộ não.  
Ronald Rensink, nhà tâm lý học của trường ðH British cho biết, trong hầu hết thế kỷ qua, con 
người ñã không quan tâm tới các phép thuật, kể cả khi hiệu ứng của nó rất rộng, có sức lan 
toả và hầu như ai cũng từng trải qua.  
Trong một bài báo ñược xuất bản gần ñây trên tạp chí Xu thế Khoa học nhận thức (Trends in 
Cognitive Sciences), Rensink và ñồng nghiệp ñã lập luận rằng sự thông thái ñược tích luỹ từ 
lâu ñời của các pháp sư, vốn bị mai một hàng thiên niên kỷ này bởi sự nghi ngờ của nhân dân, 
lại chứa ñựng những kiến thức quý báu ñối với các nhà nghiên cứu về nhận thức và tri thức 
của con người.  
Nhóm nghiên cứu cho biết khoa học về sự thần bí có thể ñưa lĩnh vực khoa học tri thức và sự 
thần bí lên những tầm cao mới. Chưa hết, nó còn có thể góp phần giúp con người tự vệ trước 
những mưu mẹo của các thầy bói.  
Quyền lực của các pháp sư dựa trên việc người xem bắt ñầu không ý thức ñược là lựa chọn của 
họ ñang bị ñiều khiển. Khoa học về sự thần bí có thể ñưa ra sự giải thích ñáng giá về khía 
cạnh này.  
Vậy các pháp sư làm thế nào ñể thay ñổi các quy luật của tạo hoá trong ñầu những người 
xem, dù chỉ trong chốc lát? Rensink và ñồng nghiệp ñã phân tích như sau:  
- ðánh lừa về vật chất. Khi một pháp sư nhìn vào một ñiểm nào ñó hoặc làm một cử chỉ ñặc 
biệt nào ñó, sự tập trung của chúng ta sẽ hướng theo một cách tự nhiên. Và mặc dù chúng ta 
có thể cho rằng chúng ta nhận biết ñược mọi thứ trước mắt, nhưng thông thường chúng ta chỉ 
nhận thức rõ tất cả chứ không phải ñối tượng của sự chú ý của chúng ta.  
- ðánh lừa về tâm lý. Ngay khi sự tập trung của mắt hướng chúng ta, kéo theo ñó là sự tập 
trung của trí óc. Một cử ñộng ngẫu nhiên làm trái tầm quan trọng của nó tạo thành một mẹo. 
Sự chờ ñợi căng thẳng làm rối sự tập trung của người xem ñối với cơ chế thường sẽ xảy ra. Sự 
nhắc thoáng qua của việc giải thích giả ngăn ngừa sự chú ý của những người thực sự tập 
trung.  
- Minh hoạ thị giác. Công cụ rõ nhất của pháp sư. Những thay ñổi của bối cảnh làm sai lệch 
kích thước thật của một vật thể, và những tấm gương là công cụ thích hợp nhất.  
- Minh hoạ nhận thức. Bởi sự chậm trễ giữa nhận thức ban ñầu (thô) và quá trình xử lý tri 
thức, nên trí óc của chúng ta sẽ cho chúng ta thấy một hình ảnh của thực tại mà hình ảnh ñó 
thực ra là một sự dự ñoán giả ñịnh của tương lai gần. Bằng cách khai thác giai ñoạn trễ này, 
một pháp sư có thể lừa dối chúng ta bằng cách khiến cho chúng ta nhìn thấy cái không có 
hoặc bỏ lỡ cái có.  
Quyền lực thể chất và quyền lực tinh thần. Bạn nhặt một quân bài một cách ngẫu nhiên, bằng 
ý muốn hoàn toàn không bị chi phối của bạn. Nhưng làm thế nào ñể khẳng ñịnh là nó không bị 
chi phối? Có thực sự các quân bài ñã ñược xáo lượt? Cỗ bài liệu có bị gian lận? Một quân bài 
liệu có ñược bày ra muộn hơn một chút xíu so với các quân bài khác, muộn không quá lâu ñể 
bạn có thể nhận thấy, nhưng ñủ lâu ñể bạn nhặt nó theo bản năng?  
Những mẹo này, theo Rensink chỉ là sự khởi ñầu. Họ kêu gọi các nhà khoa học giải thích "tất 
cả các hiệu ứng phép thuật trên khía cạnh các cơ chế nhận thức và tri thức ñã biết". Khi một 
phép thuật không thể giải thích ñược, thì các nhà khoa học sẽ biết là họ ñang nghiên cứu một 
lĩnh vực mới, và khi họ khám phá ra một ñiều mới, thì các nhà pháp sư có thể sử dụng nó ñể 
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phát minh ra những mẹo mới.  
Lợi ích không chỉ dừng ở ñó. Rensink cho biết, có rất nhiều kỹ thuật ñược sử dụng trong việc 
tuyên truyền chính trị và quảng cáo bắt chước cơ chế của phép thuật bởi chúng dựa trên các 
ñộng cơ ñể ñiều khiển sự lựa chọn của chúng ta. Một thử thách quan trọng là hiểu ñược các cơ 
chế này một cách ñầy ñủ ñể ñảm bảo rằng chúng ta sẽ không bị các cơ chế này tri phối.  
N.P.A. (theo Wired science, 3/8/2008) 

 


