
Børns hjerner



Børns hjerner



Børns hjerner







2 - 4 år



Efter 10 år

25 år



Angst



Angst



Børn, unge og angst



Det var jo meget værre i gamle dage



Hvor kommer angst fra?

Hvem rammes?

Er det farligt?



Frihedens pris



Rejsen mod frihed







Omtanke

Følelser

Bevidsthed





Social





60.000 år 



Sammenhold





Frihedens pris





Det er svært at være menneske



Psykologi
Barndom

PTSD
Miljø





Hvor kommer angst fra?

Hvem rammes?

Er det farligt?



Følelser



Angst



Angst



Vores hjerne er gammeldags
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Overskud af angst



•Dødsinfluenza

•Kogalskab

•Bomber og Giftgas

•De andre•pis og papir

•Edderkopper

•Giftslanger

•Bioterror •Den Vrede gris





Hjernearbejde



Virkelighedsopfattelsen

















Predictive coding 





Opmærksomhed







Opmærksomhed













Det sociale



Social intelligens



Medfølelse

Theory of Mind

Intuitiv kommunikation







Hvor kommer angst fra?

Hvem rammes?

Er det farligt?



ANGST









Hvor kommer angst fra?

Hvem rammes?

Er det farligt?



Arv og miljø



Barnehjernens udvikling







3000 nerveceller per sekund

Dannes * Placeres * Forbindes * Modnes



3000 nerveceller per sekund

Dannes * Placeres * Forbindes * Modnes



86.000.000.000 100.000



Foster Nyfødt 6 Mdr. 24 Mdr.





Personlighed



Psykologi
Barndom

PTSD
Miljø







A. > 4 panikanfald inden for en 4 ugers periode med mindst 4 af følgende, heraf mindst 1 autonomt (1)-(4): 

(1) Hjertebanken 

(2) Sveden 

(3) Rysten 

(4) Mundtørhed 

(5) Åndedrætsbesvær 

(6) Kvælningsfornemmelse 

(7) Smerter eller trykken i brystet 

(8) Kvalme eller maveuro 

(9) Svimmelhed 

(10) Uvirkelighedsfølelse 

(11) Frygt for at miste selvkontrollen 

(12) Dødsangst 

(13) Kuldegysninger eller hedeture 

(14) Dødhedsfølelse eller paræstesier 

B. Ikke forbundet med specifik situation eller objekt, reel fare eller fysisk belastning. 

C. Ikke forårsaget af fysisk eller af anden psykisk lidelse. 

●F41.0 Panikangst.
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●F40.0 Agorafobi. Angst udløst af specielle situa8oner, f.eks. at gå i supermarkedet

●F40.1 Socialfobi. Angst udløst af sociale situa8oner.

●F40.2 Enkelfobi. Angst udløst af noget specifikt, f.eks. edderkopper eller højder.

●F41.1 Generaliseret angst. Hvor angsten er mere eller mindre konstant 8l stede.

●F41.0 Panikangst. Hvor angsten optræder i anfald.



Hvor kommer angst fra?

Hvem rammes?

Er det farligt?



NEJ

Men..
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Misbrug



Hvor kommer angst fra?

Hvem rammes?

Er det farligt?



Det var jo meget værre i gamle dage











Det er svært at være menneske





Hvad gør vi?



Behandling

Rådgivning og samtale

Åbenhed

Ubehag

Perfekt til at være uperfekt



Shenzhen, China 1980



Shenzhen, China 2002































Fremtiden





Sprog





Viden









1800 > 95% 1990 = 20%

2019 = 8%













Jens og Smede til Afrika









PAUSE



PAUSE




