Skepsis 30 vuotta

Skepsis ry juhli 30-vuotista taivaltaan huhtikuun 29. Vantaalla tiedekeskus Heurekassa. Ohjelmassa oli luentoja,
esityksiä, keskusteluja, palkinnonjako, kirjanjulkistaminen ja illanvietto. Skeptikko-lehti on julkaissut artikkeleita päivän
tapahtumista tämän vuoden numeroissaan.

Ihmiset haluavat kuulla
hyviä asioita itsestään
”Ennustaja arvasi nimen oikein yrityksellä numero 21.”
rISTO k. jÄRVINEN

M

entalisti Pete Poskiparta pyysi yleisön
joukosta avustajan lavalle ja kertoi, että esittää
skeptikoille taikatempun. Hän kehotti kuvittelemaan tapahtuman toiseen yhteyteen.
- Kuvitelkaa, että kädessäni ei ole pinkka pelikortteja, vaan pinkka tarotkortteja. Kuvitelkaa, että emme ole tiedekeskus Heurekassa, vaan teltassa, jossa palaa kynttilöitä siellä täällä. Minulla on pari kristallipalloa
edessäni ja ennustajan huivi päässäni, minä puhun mystisellä itämaisella äänellä.
Poskiparta levitti kortit kädessään viuhkaksi ja pyysi, että avustaja ottaa mistä tahansa kohtaa pienen pinon kortteja, 5-15 kappaletta. Hän ohjasi avustajaa sekoittamaan
kortit. Hän käänsi avustajalle selkänsä ja kertoi vaipuvansa
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transsiin. Avustaja levitti kortit viuhkaksi omien silmiensä
eteen, niin että vain hän näki niiden kuvapuolet.
- Katso kortteja. Oletko kova tekemään puutarhatöitä?
Ahaa, kädessäsi on siis pataseiska. Anna se minulle.
Avustaja poimi kädestään pataseiskan ja antoi sen
mentalistille.
- Sinulla on myös patakakkonen, se liittyy siihen, että sinulla on viherkasveja. Teetkö ruokaa usein? Ahaa, ristivitonen kertoo siitä. Anna nekin minulle. Onko sinulla pieni arpi vasemmassa polvessa? Vai oikeassa? Anna minulle kädessäsi oleva ruutukuningas, koska ruutu on terävä kulmistaan.
Anna myös herttanelonen ja ruutukymppi siitä vierestä. Ja
herttakymppi. Ja patajätkä. Sinulla on kaksi korttia jäljellä?
- Kolme.

- Okei. Anna pataysi minulle. Nyt sinulla on kaksi
korttia jäljellä. Laita toinen niistä oikeaan käteen ja toinen vasempaan. Katsele kortteja vuoronperään. Oletko
käynyt ulkomailla viime aikoina? Ahaa, vuosi sitten.
Kävitkö yksin vai kaverin kanssa? Selvä, sinulla on siis kädessäsi ristikutonen. Taisit tilata ulkomailla baarissa tupla-annoksen? Viimeinen kortti kädessäsi on sen takia ristikakkonen. Anna se minulle.
Aplodit.

Ihminen on hyväuskoinen
Poskiparta kysyi skeptikoilta, miten syntyi illuusio
siitä, että hän näki avustajan kädessä olevat kortit.
- Hyvin yksinkertaisesti: olen opetellut tempun.
Temput vaativat taitoa, ja taitoa voi opetella.
Heurekassa nähty temppu on osa Poskiparran show’ta,
jolla hän elättää itsensä. Poskiparta ei koskaan väitä omaavansa yliluonnollisia kykyjä. Huijarit saattavat tehdä niin,
vaikka temput ovat samoja kuin taikureilla.
- Kuvitelkaa teltta, kynttilät, kristallipallot ja tilanne,

jossa ennustaja tietää tulevat tarotkortit ja osaa kertoa
niistä henkilökohtaisia asioita asiakkaan elämästä. Asiakas
uskoo helposti kaiken.
Poskiparran mukaan ihmiset haluavat kuulla varsinkin
hyviä juttuja itsestään. On olemassa tutkimuksia siitä, että vaikka tietäisimme, että toinen valehtelee, me uskomme häntä, jos hän kehuu meitä ensin. Ennustajatkin kertovat ensin hyvät asiat ja vasta myöhemmin ikävämmät.
Mentalisti kertoi ystävästään, joka oli käynyt energiahoitajalla. Hoitaja myös ennusti, yllätys yllätys. Ystävä
väitti ennustajan tienneen, että hänellä on sutinaa erään
naisen kanssa, ja oli parin arvauksen jälkeen nähnyt naisen nimenkin oikein.
- Ystäväni oli saanut luvan tallentaa session. Kuuntelin
äänitteen. Ennustaja kysyi, onko naisella perinteinen
suomalainen nimi. Onko siinä viisi kirjainta? Neljä?
Ennustaja arvasi nimen oikein yrityksellä numero 21.
Näin toimii ”cold reading”, jollaista myös mentalistit voivat harrastaa esityksissään. Sen sijaan ”hot reading”, jossa ihmisistä hankitaan tietoja etukäteen, on
Poskiparran mukaan epäeettistä, eikä kuulu mentalistien
keinovalikoimiin.

”Äläkä saata meitä lohikiusaukseen...”

M

arkus Tervo voitti lähitaikuussarjan
suomenmestaruuden Solmu Mäkelä -taikakilpailussa vuonna 2017 ohjelmalla, joka nähtiin myös Skepsiksen 30-vuotistilaisuudessa: Tervo perusti uskonnon – uskon
suureen ja mahtavaan haarukkaan.
Tervo on 20-vuotias nuorimies, jolla on elämässään ollut paljon kysymyksiä ja liian vähän
vastauksia.
Vähän aikaa sitten hän löysi vastauksen kaikkeen: hän löysi yhteyden haarukkaan. Sen jäl-

keen hän on luottanut haarukkaan kaikessa
päätöksenteossaan.
- Haarukat ovat guruja. Ne ovat ”haagurukoita” ja
toimivat mystisillä tavoilla.
Tervon esityksessä haarukka toden totta toimi
mystisesti ja tiesi pelikorteista kaiken. Tuossa se
pöydällä nytkin vaikuttaa, vaikkei kuvassa näykään. Läheltä asiaa todistavat taikurin avustajat
Denis ja Tytti.
Risto K. Järvinen
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