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DYNAMISK  LEDERSKAB & COACHING

Definition:
• Dynamisk Lederskab og Coaching tager udgangspunkt i følelserne.  

Følelserne er vores rå livskraft! 

• Hvordan vi bruger den energi, som følelserne rejser i os, kan være mere 
eller mindre hensigtsmæssig. Ubevidste forsvar dræner vores rå livskraft!

• Hvad forhindrer dig i at udleve dit fulde potentiale? Lær at bruge din 
følelsesmæssige energi, så den virker for dig og dine omgivelser. 

• Dynamisk Coaching er baseret på ISTDP (Intensiv Dynamisk Korttids Terapi).

Om Kurset: 
• Med de 2 dages introduktion til Dynamisk Lederskab og Coaching vil du 

opnå større bevidsthed om egne styrker og udfordringer. Du vil få indsigt i, 
hvordan dine indre konflikter kan have stor betydning for ydre resultater og 
relationer.

• Du vil få en grundlæggende forståelse af sammenhængen mellem følelser, 
angst og forsvar. Du vil blive bedre til at se! Se, hvad der udspiller sig i en 
relation, og vide hvilken handling der vil virke for dig og dine omgivelser.

• Du vil få kendskab til, hvordan metoden kan bruges til at skabe bedre 
trivsel, virksomhedskultur og bedre resultater.





  

INDHOLD
Dag 1  -  Grundlæggende teori & forståelse
• Indre og ydre FOKUS
• Ledelse og coachingmetoden der har fokus på det hele menneske
• Følelser og forsvar
• Øvelser i større og mindre grupper

Dag 2   -   Konflikt trekanten - Introduktion til følelser, angst og forsvar
• Øget bevidsthed om egne forsvarsmekanismer
• Metoden anvendt i organisatorisk sammenhæng
• Værdier og etiske spilleregler ved anvendelse af metoden og dit ansvar som coach
• Øvelser i større og mindre grupper

Begge dage vil byde på praktiske øvelser, gruppeproces, teori og bevægelse

PRAKTISK INFO
Kursets indhold:
• 2 timers individuel Pre-coaching
• 2 dags introduktions workshop

Antal deltagere: mellem 6 og 10 deltagere
Pris:
• Individuel Pre-coaching: 3.200 ekskl. moms
• 2 dags introduktionsworkshop: 8.800 ekskl. moms.

Sted: Rævebjerg 12, Harte, 6000 Kolding
Datoer: se BTP hjemmesiden (btp.dk)
Alle dage 9:00-16:00
Krav til deltagere: Uddannelsesbaggrund er ikke relevant.
Tilmelding: Send en mail med tilmelding eller spørgsmål til info@btp.dk
Tilmeldingen er bindende



  

BTP Ś DYNCO-TEAM
  

Vores team indenfor Dynamisk Ledelse og Coaching har stor erfaring i at anvende 
Dynamisk Ledelse og Coaching principperne på forskellig vis og i forskellige sammen-
hænge. Denne mangfoldighed er en kæmpe styrke for dig, når du ved vores events 
og uddannelser møder de forskellige coaches, der vil sikre dig dyb indsigt i metodens 
mange anvendelsesmuligheder.

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

John Vellema er uddannet Intensiv Dynamisk Coach hos Phd. Laura Mott., Produktions 
og Ledelses ingeniør samt certificeret Master Trainer i TWI JI og JR. John har mange års 
erfaring med forandringsprocesser, 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.



ER DU NYSGERRIG PÅ MERE?

Informationsmøde
Er du nysgerrig og vil gerne høre mere om Dynamisk Coaching? Hold øje med vores 
informationsmøder, hvor der er god plads til spørgsmål.

Individuelle Coaching forløb
Har du mod på et intenst udviklingsforløb skræddersyet til dig? Her er fokus på din 
personlige udvikling, evne til at opnå ønskede resultater samt øget selvindsigt.

Intensiv Dynamisk Ledelse og Coaching
Ny værktøjskasse til dit lederskab – 2-årig uddannelse fordelt på 8 moduler. 
Kom 360 grader rundt om god ledelse i relation med andre.

Udviklingsforløb for dit lederteam
Vi tilbyder skræddersyede udviklingsforløb for dit lederteam, hvor vi kombinerer 
individuelle coachinger med gruppeseancer. Målet med forløbet er at bringe teamet 
i stand til at være ærlige med hinanden, så beslutningsprocesserne foregår mere 
effektivt og er forankret i et stærkt fælles ejerskab.

Læs mere om vores andre ydelser på www.btp.dk


