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Mikkel Severin kan gætte inskriptionen i din oldemors vielsesring, blot
ved at kigge dig i øjnene. 11. og 12. maj underholder den danske
tankelæser med psykologisk magi på Bremen.
...
Hvis man har set den amerikanske tv-serie ‘Lie To Me’, hvor et hold utroligt
skarpsynede mennesker afkoder alle slags menneskelige signaler og der
igennem opklarer en masse forbrydelser, så har man garanteret tænkt: “Det
er jo bare tv, det kan ikke lade sig gøre i virkeligheden.”
Men tv-seriens teknikker har rod i virkeligheden og danske Mikkel Severin er
en af relativt få mennesker, der behersker dem. 11. og 12. maj, kan man
opleve Mikkels imponerende evner i at forudsige folks handlinger, gætte tal,
navne, adresser og andre ting direkte fra folks tanker.
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Har du billet til
Danmarks
flotteste revy?
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Det er den slags underholdning, man tidligere ville have kaldt tankelæsning. I
virkeligheden er det dog nærmere nogle psykologiske suggestionstekniker,
samt evner til at aflæse vores kropssprog, der gør Mikkel i stand til at “gætte”
vores hemmeligheder, selv når vi tror, vi har vores bedste pokeransigt på.
Det er altså en slags psykologisk magi, eller ‘Mind Control’, som han selv
kalder det, man kan opleve når Mikkel Severin rykker ind i Bremen to aftener.
Og der er god grund til at forvente at blive både overrasket, forbavset og
udfordret på sin overbevisning når Mikkel går på scenen.
Hans evner bruges ikke kun til sjov og spas, men også som motivation og
personlighedsudvikling hos firmaer, hvor mikkel er en hyppigt brugt
foredragsholder. På Bremen er hans teknikker dog pakket ind i et noget mere
underholdende show, hvor publikum også bliver ofre for Mikkels
hyperopmærksomme blik.
Hvad: Mikkel Severin - Mind Control
Hvor: Bremen
Hvornår: 11. og 12. maj, kl. 20
Hvordan: 270 kr. på Billetlugen
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Én person synes godt om dette.
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Se steder i nærheden...
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Restaurant og café Klai Note
Restaurant og café Restaurant Jin Cheng
Restaurant og café Brasserie Imperial
Restaurant og café Imperial Grill Room
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