
Vilde

Din hjerne fortolker signalerne, som den modtager fra øjet.
I mange tilfælde bliver din hjerne derfor snydt til at tro, at den ser én ting, mens virkeligheden er en anden.

Tag denne test og se om din hjerne bliver snydt!

synsbedrag



De nederste felter er 
lysere end de øverste

Nej - alle felter er fuldstændig 
identiske. Øjet bliver bedraget af 
farven, som ligger ved siden af.

Hvis du ikke tror på det,  
så prøv at klippe dette felt ud 
og flyt det hen over
de andre felter.



Felt A er mørkere end felt B

Nej - de to felter har fuldstændig samme 
grå farve. Det er skyggen fra keglen, der 
snyder øjet og hjernen.

Hvis du ikke tror på det, så prøv at klippe 
det ene felt ud og flyt det hen ved siden af 
det andet.



Ujævne streger

Nej - alle streger er helt vandrette 
og parallelle. 

Det er de sorte og hvide felter, der 
snyder øjet og får stregerne til at 
synes ujævne. 
 
Hvis du ikke tror på det, så prøv at 
lægge en lineal langs stregerne.



Den grønne og blå spiral

Fokusér på spiralen med den grønne og 
blå baggrund. 
 
I virkeligheden er baggrundsfarven ens i 
de to spiraler, nemlig grøn. 
Der er slet ingen blå farve i illustrationen. 
 
Øjet og hjernen bliver snydt af de 
omkringliggende farver, hhv. orange og 
magenta.

Hvis du ikke tror på det, så klip det 
grønne felt ud og flyt det hen over hhv. 
den grønne og den ”blå” spiral.



Billede skifter fra sort-
hvid til farve

Fokusér intenst på den hvide 
prik i det øverste billede i ca. 30 
sekunder. 

Flyt blikket ned på krydset og slap 
af i øjnene. 
 
I løbet af et øjeblik forvandler 
det sort-hvide billede sig til et 
farvebillede.

Hjernens erfaring kompenserer for 
de ”forkerte” farver i det negative 
billede og forsøger at udfylde det 
sort-hvide billede med de ”rigtige” 
farver. 
Øjet ser det, som hjernen forventer 
at se.



Brun og orange felt

Nej - der findes ingen orange felt. 
Det brune og orange felt er 100% 
identiske. 
 
Det samme gælder det blålige felt 
foroven og det hvide felt forneden.

Hvis du ikke tror på det, så klip fx. det 
brune felt ud og læg det ved siden af 
det ”orange” felt.
 
Hjernen kompenserer fordi den 
ene side af terningen er i skygge, 
og samtidig bedrages øjet af de 
omkringliggende farver.



Men du kan stole på CMYK-Guiden!

Du kan ikke stole på dine øjne ...
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Den Store CMYK Guide er et 

must for alle som arbejder med 

CMYK-farver og grafisk tryk 

eller print.

GRATIS


