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og sind" er kapitel 2 fra bogen "Mønsterbrud i opbrud".

Kapitlet indeholder følgende:

- Hjernen – et netværk af ufattelig kompleksitet
- Udviklingstraumatologi

- Broen mellem genetisk og social arv
- Belastende opvækstforhold kan føre til hjernemæssige beskadigelser

- Resiliens
- Erfaringers omstrukturering af den voksne hjerne

- Funktionel genopretning efter hjerneskade – mekanismerne for rehabilitering og ”normalisering”, når
hjernen er skadet
- REF-modellen

- Mønsterbrud forstået via REF-modellen
- Mønsterbrydere og strategier – positive og negative konsekvenser
- Nye perspektiver på mønsterbrud og mønsterbryderens problemer

Omdrejningspunktet for bogen "Mønsterbrud i opbrud" er mønsterbrydning, men som det vil fremgå, er
mønsterbrydning et mangesidet og måske tvivlsomt begreb. I flere af bogens kapitler er selve

mønsterbryderbegrebet til diskussion – for hvad karakteriserer "en mønsterbryder"? Er det at få en længere
uddannelse end egne forældre nok til at kalde sig mønsterbryder? Giver begrebet overhovedet mening?
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