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Na drie jaar wordt de training 
weer gegeven. Volledig 
vernieuwd, vlijmscherp actueel 
en diepgaander dan ooit.

Dynamic Value Systems
De DVS I training: Levensomstandigheden, waardensystemen 
en persoonlijke ervaringen. 6 tm 8 juli en 13 tm 15 juli 2022.

Als mens maken we allemaal deel uit van een onzichtbaar 

systeem dat een waardensysteem wordt genoemd. Onze 

waarden komen voort uit de levensomstandigheden die 

onze ouders en voorouders oftewel de eerdere leden van 

dat systeem in de wereld meemaakten.  

Zo’n waardensysteem bestaat al voordat wij er deel van uit 

maken. We worden er in geboren en in opgenomen. Net 

als met taal en gebruiken, krijgen we ons waardensysteem 

met de paplepel ingegeven wat betekent dat we helemaal 

niet beseffen dat we deel uitmaken van een dergelijk 

systeem.  

“Twee pubervisjes zwemmen in de rivier en komen een 

oudere vis tegen. De oudere vis groet de jongeren met: hey 

kids alles goed? Hoe is het water? Wanneer de oudere vis is 

weg gezwommen zegt de ene jonge vis tegen de andere: 

wat is water?” 

Ben jij er ook bij? 

Lees hier nog wat meer over de 
training: http://bitly.ws/rYPc 

Inschrijven kan per direct: http://
bitly.ws/rYPk
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Waarden lijken hier enigszins op. We hebben waarden, we 

leiden ons leven naar die waarden en worden gemotiveerd 

door onze waarden. Alleen zijn de meeste mensen zich niet 

bewust dat ze een waardensysteem hebben, laat staan dat 

ze weten hoe het werkt. 

We zwemmen als het ware rond in de rivier zonder te weten 

wat water is.  

Gek eigenlijk dat we gestuurd worden door een onbewust, 

onzichtbaar systeem, wat er voor zorgt dat we ons bed 

uitkomen, wat ons motiveert om te sporten of juist niet. Het 

bepaalt wie we aantrekkelijk vinden en hoe we de wereld 

zien. Het bepaalt of we carrière willen maken als 

leidinggevende of dat we er liever voor kiezen om eigen 

baas te zijn. Onze waardensystemen bepalen hoe we in 

onze relaties functioneren, hoe we professioneel uit de verf 

komen en wanneer we ons gelukkig voelen.  

Dr. Clarence W. Graves heeft ontdekt dat we ons leven 

leiden volgends waardensystemen en heeft ze in kaart 

gebracht en verder ontwikkeld. Dr. Graves beschreef een 

achttal bestaansniveaus die in de DVS training onder de 

noemer waardensystemen uitgebreid worden behandeld.  

De training Dynamic Value Systems onthult de onzichtbare 

bewegingen achter je gedrag en je emoties, je leert welk 

deel van jou werkelijk achter het stuur van jouw leven zit en 

hoe je dat kunt leren ontdekken en aansturen. 

In de DVS training leer je volgens het baanbrekende werk 

van Graves, wat je waarden systemen zijn, hoe ze werken. 

Hoe ze je laten floreren en hoe ze jouw problemen 

veroorzaken. Daarbij wordt per waardensysteem ingegaan 

op de overtuigingsstructuur, systeemdynamiek en 

inhoudelijke waarden.

Onder ieder gedrag wat we vertonen, 
liggen de waardes die ons vormgeven.

Een schijnbaar onzichtbare wereld van 
waardensystemen ligt aan de grondslag 
van al je beslissingen.
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Waarom zou je het werk van Clarence W. Graves willen 

ontdekken en Dynamic Value Systems willen leren.  

Op de eerste plaats geeft het je een diep inzicht in waarom 

jij de dingen in je leven doet en laat, de keuzes die je maakt 

en niet en waarom dat zo is. Het geeft je zicht op je keuzes 

en je herhalende patronen, het legt je familie relaties bloot 

en geeft je een diep begrip over de persoon die je bent. Je 

bent op de wereld gekomen als een nieuw persoon maar 

veel van de mensen in je leven waren er toen al. En zij 

hebben met elkaar de regels ontwikkeld, de cultuur 

bedacht en de geloven gecreëerd waar jij vervolgens je 

hele leven naar hebt ingericht. Maar waarom dan? Op die 

vraag en meer gaan we met elkaar het antwoord vinden in 

jouw DVS training. 

En natuurlijk beantwoorden we de vragen: hoe werkt dat in 

relaties? Met ouders, met geliefden, kinderen en vrienden? 

Hoe zijn waardensystemen zichtbaar in onze professionele 

wereld? Waarom zitten we niet op onze plek in een 

hiërarchische organisatie of juist wel? 

De DVS I training: 
Levensomstandigheden, 
waardensystemen en persoonlijke 
ervaringen.

Ben jij er ook bij? 

Lees hier nog wat meer over de training: http://bitly.ws/rYPc 

Inschrijven kan per direct: http://bitly.ws/rYPk 

6 tm 8 juli en 13 tm 15 juli 2022.

Ontdek de wereld van je waarden en 
ontdek een waarde(n)volle wereld. 
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