To skridt foran alle andre
han skal 11. og 12. maj med sit
show, “Mind Control”, på Bremen
i København.
“Lige nu står døren åben. Jeg
har afleveret speciale i jura om
exit-beskatning af selskaber. Jeg
glæder mig meget til mit show,
måske bliver det til en turne bagefter, men jeg kan også finde på at
begynde som advokatfuldmægtig
og færdiggøre mit speciale på politstudiet,” siger han og tilføjer, at
han også er hypnotisør og er blevet tilbudt samarbejde om smertelindring via hypnose.
“Jeg har været effektiv og heldig,” siger Mikkel Severin.
Sandheden er nok, at han samtidigt er mere end velbegavet, har

Mikkel Severin læser
kropssprog som få.
Med sin viden kan
han styre andres
reaktioner. Han er
også jurist og
hypnotisør og vil
gerne lindre
kronikeres smerter

■■ PSYKOLOGISK MAGI
Af Gro Høyer Thielst

“Når alt går
godt under mine
demonstrationer, er
jeg et eller to skridt
foran alle andre”

S

Mikkel Severin

“Folk spørger mig ofte, om jeg hele tiden læser folks tanker og kropssprog. Det gør jeg ikke. Det er enormt anstrengende at gøre hele tiden,”
siger Mikkel Severtin.Foto: Melissa Ørnstrup
Den skulle forblive lukket, mens
jeg fem gange gættede, om spidsen af den kuglepen, som Mikkel
Severin holdt i sin knyttede hånd,
var under pennens låg, eller om
den var i hans hånd. Tre ud af fem
gange gættede jeg korrekt. I et øjeblik troede jeg naivt, at jeg havde
sejret over tankelæseren. Men så
åbnede jeg kuverten. På sedlen
stod præcist, hvordan jeg havde
gættet. I korrekt rækkefølge.
“Folk spørger mig ofte, om
jeg hele tiden læser folks tanker
og kropssprog. Det gør jeg ikke.
Det er enormt anstrengende at
gøre hele tiden. Der er så mange
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ting, man skal være opmærksom
på. Jeg har haft perioder, hvor jeg
praktiserede det meget, men jeg
begyndte at fange for mange ting.
Det var ubehageligt. Det er meget
let at se, hvad folk mener, når man
står i en samtale med dem eller
blot følger dem på afstand.”

Effektiv og heldig
Derfor praktiserer Mikkel Severin kun tanke- og kropslæsning, det han kalder psykologisk
magi, når han holder show og
“infotainment”-oplæg for f.eks.
virksomhedsledere eller optræder
over for et større publikum, som

opdaget sine talenter, udvikler
dem og bruger dem korrekt. Mikkel Severin har f.eks. rejst til Las
Vegas. Ikke for at spille poker, men
for at nærstudere tricks fra gamblere og andre magikere.
“En håndfuld mennesker i verden kan uanset pokerspillet styre
samtlige kort. De giver dig en
rigtig god hånd, men sig selv en
bedre. Sådan vinder de enorme
summer. Det kræver frygtelig gode
færdigheder og træning i årevis,”
siger Mikkel Severin og afviser at
praktisere samme snyderi.
“Ud over at det er enormt uærligt, så interesserer det mig ikke.
Jeg fascineres af teknikken, af
folks antagelser og af at motivere
andre mennesker.”

Kontroller dit
indre instinktdyr
Mens velstanden vokser i Brasilien, vokser befolkningens taljemål. På blot fem år
er antallet af overvægtige steget med 5,8
procentpoint til 48,5 pct. i 2011. Antallet
af fede er også steget i samme periode fra
11,4 pct. til 15,8 pct.
I Danmark er det nu mere almindeligt
at se en overvægtig person end en normalvægtig. En befolkningsundersøgelse
fra Region Midtjylland melder om 58 pct.
overvægtige voksne.
Adskillige forskere og mere eller mindre seriøse sundhedseksperter taler i
flæng om, hvordan urmenneskets overlevelsesinstinkter stadig ligger dybt og
styrende i det moderne menneske. Det
er derfor, at mange kommer til at overspise af alt det, der virkelig kan polstre
kroppen – fedt og sukker.
Oven i det taler forskere om, at man
kan få et forhold til fødevarer, der minder
om en stofmisbrugers forhold til narkotika, hvilket kan forklare, at nogle mennesker overspiser af en eller flere fødevarer.
Forskere fra Brookenhaven National Laboratory har ud fra skanningsbilleder set,
at en overspisers hjerne ligner hjernen på
en stofmisbruger.
Hvis man skal kæmpe imod sit indre
dyr, må man slide for det – mentalt og
fysisk. 
Gro
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pringende ledsmerter. Med
dem begyndte 27-årige Mikkel
Severins interesse for psykologisk
magi. I halvanden måned smertede fødderne, mens
resten af kroppen
skiftevis gjorde ondt.
Den da 18-årige Mikkel Severin kunne intet andet end at læse
og fik bl.a. fingrene i en bog om
psykologisk magi. I dag er han en
blandt ganske få i verden, der kan
afkode mennesker, så de føler sig
helt klædt af.
Mikkel Severin kan forudsige,
læse, kontrollere og styre andres
tanker. Udelukkende ved at bruge
sin viden om kropsholdning, kroppens signaler, øjnenes bevægelser,
psykologiske teknikker, situationens kontekst og sin begavelse
inden for sandsynlighedsregning.
“Når alt går godt under mine
demonstrationer, er jeg et eller
to skridt foran alle andre,” siger
Mikkel Severin efter, at han med
succes har udført et “Mind Game”
på Børsen Sundhed.
Inden vi mødtes, skrev han fem
udfald på en seddel, foldede den
sammen og lagde den i en kuvert.
Efter interviewet fik jeg kuverten,.
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Lær sprog!
AXEL Hotel Guldsmeden
Danmarks eneste hotel
med det gyldne Ø
90-100% økologi

• Total Immersion
• Privatundervisning
• Åbne hold – online
• Gratis online sprogtest

City 7021 50 10 info@berlitz.dk
Lyngby 7021 5030 www.berlitz.dk

