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Investering:  
7.500 kr. Plus moms 

Inklusive aftenundervisning, overnatning, e-læring etc.

Sted: 
Hotel Vejlefjord 

Sanatorievej 26, 7140 Stouby

TROVÆRDIGHED & BEDRAG
 Se sandheden på 2 dage

‣ Uddannelse i mikromimik og 
kropssprog 

‣ Efterforskende interviewteknikker 

‣ Stemmen, toneleje, tøven, ordvalg etc.: 
Små sproglige tegn på troværdighed 
eller bedrag 

‣ Indsigt i de psykologiske processer, 
når mennesker lyver 

‣ Praktiske øvelser, der skærper din 
evne til at detektere bedrag og 
troværdighed 

‣ Indsigt i de 7 grundfølelser og træning 
i at se skjulte følelser 

‣ Be- og afkræftelser på myter og 
anekdoter om løgn og bedrag 

‣ E-læring: Følelsernes mimik + 
mikromimik

Du får 
videnskabelige metoder til at detektere troværdighed og bedrag:

Troværdighed og Bedrag er to dages uddannelse i at aflæse, om mennesker er 
troværdige eller bedrageriske. En tillært evne, du kan bruge i utallige situationer: 

• Som leder kan du sætte rettidigt ind med omsorg og forebyggelse, når du spotter, 
at en medarbejder er usandfærdig om sit velbefindende: “Ja, jeg kan da sagtens nå 
alle mine arbejdsopgaver!” - men i virkeligheden er på nippet til at gå ned med 
stress 

• Når du skal rekruttere og detekterer, på skrift eller ved samtalen, om ansøgeren 
har smurt tykt på i sine færdigheder, har du værktøjerne til at efterforske på, hvad 
der er sandsynligt sandt, og hvad der måske er en forlængelse af sandheden! 

• Ved forhandlinger bliver du bedre til at etablere, om forhandlingspartneren 
muligvis bøjer sandheden, og du har metoderne til at stille afklarende og 
efterforskende spørgsmål 

• Du kan bruge metoderne i alle situationer, hvor du skal kommunikere med 
mennesker og sikre, at du kan vurdere sandhedsværdien i deres udsagn!

Din underviser, Tony Evald Clausen, er certificeret efterforsker fra Paul Ekman International (Lie to 
me), har en Master of Science i følelser, troværdighed og bedrag fra University of Central Lancashire 
og rådgiver dansk politi i afhøring af tiltalte indenfor personfarlig kriminalitet. 

Du får de metoder og teknikker, som bliver brugt af politi, sikkerheds-/efterretningstjenester og 
topforhandlere i indland og udland.  

Deltag i to evidensbaserede uddannelsesdage. Tilmeld dig, mens der stadig er ledige pladser!
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