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I Inn i virkeligheten forteller Nina Karin Monsen åpent og ærlig om sin barndom og oppvekst i en familie der
moren som humanetiker bestemte familiens livssynsmessige fundament. Gjennom hendelser, erfaringer og
refleksjoner blir barnet mer og mer utilfreds med de svar - eller mangel på svar - som hun fikk. Det ble starten
på en vandring som både innebar et oppbrudd og en oppdagelsesreise inn i en ny virkelighet der troen på Gud
spilte en større og viktigere rolle. "Jeg har alltid vært en engasjert person som ikke har vært redd for å uttrykke
hva jeg mente om det meste. Intens vil noen kalle det, andre levende og direkte. Et slags naturbarn, kanskje
bare en typisk bergenser. Jeg ønsket frihet og hadde behovet for å stå for noe. "
Netflix-serien Making a Murderer forandret krimlandskapet. Hva med å bytte ut påskekrimmen med
fortellinger fra virkeligheten? Testet i virkeligheten. Vi gjør alle tester selv og tester alle produkter i den
virkelige verdenen. Alle produkter og tjenester brukes og testes slik de er ment for. Vi har testet soveposer.
Hvor godt holder de varmen, er yttertøyet slitesterkt, og er det god plass til bevegelse. Se hvilken sovepose
som ble best i test her. Kongeørn, sau og tamrein: hva er virkeligheten? Av Alv Ottar Folkestad,
kongeørnekspert i NOF (29.01.2016) Det finnes overhodet ikke faglig grunnlag for. 33 spesialister på psykisk
helse advarer: – Trump forvrenger virkeligheten 33 spesialister innen psykiatri og psykologi går i et felles
skriv til angrep på USAs. Metafysikk er den delen av filosofien som studerer virkelighetens fundamentale
natur. Se skamløse, flaue og morsomme historier fra virkeligheten i "På fylla". Det er en vanlig oppfatning at
Norge har mange og store sammenhengende områder med tilnærmet urørt natur. Virkeligheten er at det finnes
langt mindre urørt natur. Quislings døråpner hos makthaverne i Tyskland var avgjørende for invasjonen i

Norge 1940. Nå er hans historie blitt bok. KOMMENTAR: Faktiske tall viser at Regjeringen kjøper seg til
feilaktig lave utslippstall gjennom subsidier av ladbare hybrider.

