
Ny partnerskabsaftale  
mellem Business Through People ApS 
(BTP) og Psykolog Kok Ravn ApS

John Vellema glæder sig over den nye partnerskabsaftale med cand.psych. Brian Kok Ravn og ser 
frem til det kommende samarbejde inden for Dynamisk Lederskab & Coaching. Ved at tilbyde  
kortere og længere uddannelse forløb, samt virksomheds tilpassede forløb for teams og individer.

Dato: 10/11 2022
Af: Sanne Berglund Thor, journalist

Samstemmende siger de:
”Vi er uddannet i den samme 
metode med henholdsvis den 
forretningsmæssige og psykolo-
giske tilgang. Vi glæder os til at 
hjælpe ledere og medarbejdere 
med at præstere endnu bedre 
ved at bruge følelsernes rå kraft. 
Vi kan give folk mulighed for at 
slippe den automatiske forsvars-
position, så følelsernes rå kraft 
virker for dig og dine omgivel-
ser og herigennem opnår bedre  
ydere resultater og relationer.”

”Jeg ser meget frem til samar-
bejdet, fordi vi matcher hinan-
den rigtig fint. Brian Kok Ravn 
har god erfaring i sit arbejdsfelt 
inden for det kliniske med tera-
pi og uddannelse af psykologer, 
mens jeg har min arbejdser-
faring inden for erhvervslivet 
med uddannelse, coaching og 
ledelsesvejledning. Vi bringer de  
samlede erfaringer i spil”, siger 
John Vellema og fortsætter:

“Det betyder meget for mig, at 
jeg som underviser og i arbej-
det med individer i organisatio-
ner tør være autentisk til stede 
og bruge min følelsesmæssige 
energi i rummet. Det at forstå 
egne og andres forsvarsmeka-
nismer, det har gjort, at min un-
dervisning i dag har langt større 
effekt. Det at frigøre folks fulde 
potentiale, er kernen i BTP.”



Sjovere at gå på arbejde
Brian Kok Ravn har med sit fir-
ma en stærk profil indenfor kli-
nisk psykologi og sundhed. Han 
underviser andre psykologer og 
hjælper dem med at hjælpe an-
dre. Han beskriver samarbejdet 
med John Vellema som uformelt, 
personligt, seriøst, men gerne 
sjovt samtidigt og ser frem til et 
nyt arbejdsfelt:

”Jeg er glad for at teame op 
med en stærk spiller indenfor 
erhvervslivet. Det giver en plat-
form og en mulighed, som ellers 
ville tage mig længere tid at byg-
ge op, hvis ikke vi var gået i part-
nerskab,” siger Brian Kok Ravn 
og fortsætter:

”Denne lederudvikling, som vi 
rammesætter, går tæt på og in-
viterer til at gå tæt på. Det er en 
udfordring til ikke kun at udvikle 
sig selv, det må også gerne være 
sjovt at gå på arbejde. Vi kan  
frigøre et potentiale, når vi slip-
per den automatiske forsvarspo-
sition. Det er min erfaring, at det 
gør det nemmere at samarbej-
de. Det kan dette redskab gøre 
for en, og det er stort, når det  

lykkedes. Det er vores mål at 
hjælpe folk til at præstere fra et 
sjovere sted. Legende, men på 
en seriøs måde.”

Nogle af de tilgange, som han 
arbejder på som psykolog, kan 
med fordel flyttes over i er-
hvervsmæssig sammenhæng og 
forløse et potentiale der. 

Kort om teori
Hvordan vi generelt håndterer 
vores følelser og kommunikere 
på et følelsesmæssigt plan, det 
afhænger af vores personlig-
hed. Vores personlighed skrues  

sammen tidligt i livet. Freud taler 
om forsvarsmekanismer. 

Når vi går i forsvarsposition, så 
blokerer det for alt kreativitet. En 
gruppe kan blive anspændt om 
en situation og have en gruppe-
dynamik, hvor alle passer på sig 
selv. Gruppen kan have et mere 
frit flow, hvis folk ikke reagerer 
med at gå i forsvarsposition. 

Er man i balance med sig selv, 
og der er en sammenhæng mel-
lem ens liv på indersiden og på 
ydersiden, er man autentisk. Er 
der uoverensstemmelse mellem 
ens inderside og hvad man viser  
udadtil, risikerer man at skabe 
mistillid og anspændthed. I vores 
forskellige forløb har du mulig-
hed for at blive bevidst om begge 
sider. Det er udviklingsprocesser 
for det hele menneske. 

Brian Kok Ravn siger det således:
”Du kan ikke lægge dine følelser 
derhjemme, når du går ud ad dø-
ren. Følelserne går med, når du 
går på arbejde. Hvordan bruger 
vi følelserne bevidst? Er vi som 
leder bevidste om egne følel-
ser i forskellige processer? Er vi  
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bevidste om medarbejdernes 
følelser? Følelser, motivation og 
følelsesmæssig trivsel begynder 
med en selv. Vi bruger følelser 
hele tiden, men er måske ikke 
eksplicit opmærksom på det. 
Denne bevidste opmærksomhed 
af vores kernefølelser er et skjult 
potentiale”, mener Brian Kok Ravn.

DynCos oprindelse
Dynamisk Coaching er baseret 
på ISTDP (Intensiv Dynamisk 
Korttids terapi). Det er en me-
tode, der er udviklet til klienter 
med psykiske lidelser. 

Brian Kok Ravn har været med til 
at stifte den danske Foreningen 
ISTDP.

I Danmark så cand.psych. Ph.D. 
Laura Mott potentialet til at bru-
ge metoden i organisationssam-
menhænge. Hun uddannede an-
dre psykologer i metoden med 
”Core training”, og John Vellema, 
der fik dispensation til at tage 
uddannelsen, selvom han er in-
geniøruddannet. John har mange 
års erfaring med forandringspro-
cesser, hvor der altid er følelser, 
angst og forsvar i spil. At forstå 

egne og andres konflikttrekanter 
er en utrolig stærk accelerator, 
når der arbejdes med ledelse,  
relationer og forandringer.

Brian Kok Ravn er autoriseret 
psykolog, Cand. Psych. og certifi-
ceret i Intensive Short-Term Dy-
namic Psychotherapy (ISTDP) ved 
Dr. Patricia Coughlin samt som 
international anerkendt ISTDP 
train-the-trainer underviser ved 
Jon Frederickson. Brian er asso-
cieret coach i BTP og driver til 
dagligt virksomheden Psykolog 
Kok Ravn ApS.

Psykolog Kok Ravn ApS blev stiftet i 2017.  
Brian Kok Ravn er autoriseret psykolog, cand. Psych., specialist i Psykoterapi og Klinisk 
Psykologi, Specialpsykolog i Psykiatri. 
Han tilbyder individuel terapi, parterapi og naturterapi til private. Han har erhvervskunder 
og er underviser i ISTDP. 

Se Brian Kok Ravns firma her www.psykologkokravn.dk

BTP er stiftet september 2012 og har tre partnere. 
Al undervisningsmateriale fra BTP er udviklet over år og skalerbart, også i stor skala. 
BTP er et firma, som udvikler undervisningsmateriale og driver konsulentvirksomhed  
for at hjælpe med at skabe en bæredygtig virksomhed – gennem mennesker.  

Udforsk BTPs partnere her www.btp.dk 

https://psykologkokravn.dk/
www.btp.dk

