
MINDF*CK
S!AAL DOOR NEK



De truc met de sjaal uit MINDF*CK werkt met amodale completie: het 
feit dat je brein beelden aanvult waarvan het eigenlijk helemaal niet 
weet of het resultaat wel strookt met de werkelijkheid. 

1  Voor deze illusie heb je een lange, niet al te dikke sjaal nodig 
en moet je een trui aandoen (en een broek wanneer je de truc 
opvoert buiten intieme kring). Buiten het zicht van je publiek 
tref je eerst wat kleine voorbereidingen: leg de sjaal dwars op 
je borst bij de kraag van je trui.



2  Druk de sjaal nu voorzichtig onder de voorkant van de kraag 
van je trui, begin in het midden en werk de sjaal langzaam on-
der je trui. Tot nét achter je nek de uiteinden van de sjaal onder 
je trui vandaan komen. Kijk als dat kan even in de spiegel: het 
moet nu lijken alsof je gewoon een sjaal om hebt – hij lijkt ach-
ter je nek door te lopen. Op de foto’s zie je hoe de truc eruitziet 
met en zonder het verbergen van je sjaal: amodale completie in 
optima forma. 

  Als je het middenstuk van de sjaal goed onder je trui hebt ver-
stopt en de uiteindjes lijken heel gewoontjes om je nek te han-
gen, is er geen toeschouwer in je publiek die zich afvraagt: goh, 
waar zou het middenstuk van de sjaal zijn? Iedereen gaat er 
automatisch van uit dat dat om je nek hangt. 



3  Houd een praatje tegen je publiek, bijvoorbeeld over het belang 
van warme winterkleding, of het feit dat je zo moet wennen aan 
het dragen van een broek en trek dan, plots, met twee handen 
de sjaal naar voren door je handen zo ver mogelijk te spreiden. 
Het lijkt nu alsof je de sjaal dwars door je nek trekt. De illusie 
is perfect.

Vergeet niet je applaus in ontvangst te nemen en in ruil voor je 
prestaties een warme chocolademelk op te eisen. 
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