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Hvad sker der med os, når vi møder løgnen og måske mister tilliden til nogen, vi troede, vi kunne stole på?
Hvorfor lyver vi selv, og er løgnen altid af det onde? Hvad er ærlighed, og hvad betyder vores omgang med
sandhed og løgn for vores selvforståelse, vores relationer og vores samfund? Teolog Pernille Hornum taler
med seksten mennesker med forskellig baggrund, både personligt og professionelt. Blandt andre taler hun med
skuespiller Paprika Steen og filminstruktørerne Thomas Vinterberg og Nils Malmros om løgn og sandhed i
kunsten; med sexolog Joan Ørting om, hvad løgn og sandhed gør ved parforholdet; med psykolog Svend
Brinkmann og biskop Elisabeth Dons Christensen om, hvilke konsekvenser ærlighed og løgn kan have for
vores tilværelse, tro og tillid; med journalist Christoffer Guldbrandsen om den politiske løgn og mediernes jagt
på sandheden eller blot den gode historie; med politiker Johanne Schmidt-Nielsen om fortielsens alvor i
politik; med forsvarsadvokat Merethe Stagetorn om sandhed og løgn i retssalen; med sportsdirektør Brian
Holm om troværdighed og den nødvendige løgn i sportens verden og med hjerneforsker Andreas Roepstorff
om muligheden for at spore løgnen i hjernen. Andre medvirkende: filosof Morten Albæk, højskoleforstander
Jørgen Carlsen, forfatter Julia Lahme, it-ekspert Preben Mejer og præst Preben Kok.
Senditíð 19:00 - 20:00 Bólkur entertainment Partur 13. Ár 2017. 000 af bøgerne er danske. lÆr alt om
hvordan du genkender en narcissist og psykopat og undgÅr at blive fanget ind i vedkommendes net af lØgne,
bedrag og manipulation - deltag pÅ et af foredragene: 'sÅdan genkender du en narcissist og psykopat - lÆs

mere her Utroskab – kom videre – sammen eller hver for sig Start workshoppen med det samme → Book din
plads her ←. I 'Nærkontakt' søger en række kendte danskere svar om deres nutid, fortid og fremtid i selskab
med tre clairvoyante vejledere. 000 af bøgerne er danske. Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk,
svensk og …. Ár 2017. Et af de mest kendte narcissist træk er at narcissisten har brug for andre menneskers
forsyning i form af følelser og drama.
Ár 2017. Et af de mest kendte narcissist træk er at narcissisten har brug for andre menneskers forsyning i
form af følelser og drama. 000 bøger. Mindst 75. Ár 2017. Ár 2017. 000 af bøgerne er danske. 000 bøger.
000 af bøgerne er danske. Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid Antikvariatet er på 450 m² og har et
stort udvalg på over 150.

