
VISION – MISSION -VÆRDIER -  MÅLET FOR COSMOS EVOLUTIONS - HVAD TILBYDER VI?

MISSION 
Cosmos Evolution underviser og coacher i nye kommunikationsfærdigheder gennem visdommen til at 
skabe et holistisk mindset for bevidsthed. Den nye læringsintelligens vil transformere og udvikle vores 
skoler, virksomheder, samfund og verden, gennem visuel tænknings strategi med Cosmos New Age 
Energy som er en ny intelligensform gennem det tredimensionelle mindset, der betyder alt. Det handler om 
DIG og RELATIONER og SAMARBEJDE FOR NYE KOMMUNIKATIONSFÆRDIGHEDER gennem 
selvbevidstheden! Den bevidsthed giver forståelsen af hvordan krop, sind og sjæl hænger sammen med 
din kommunikation og derfra kan du opleve hvordan problemer og udfordringer skabes. Du kan nedbryde 
dig selv og du kan opbygge og heale dig selv. En revolution indenfor ny intelligens og læringsmetoder 
omkring konflikthåndtering. Skab livskvalitet, glæde og balance for dig og hele verden. Kend den energi du 
trækker på, positiv eller negativ? Energien er værdien for strategien. Får værdier ind i virksomheder og 
samfund for ny virksomhed og samfundskultur gennem mentalsundhed.

VISION 
 At være den bedste mest attraktive virksomhed inden for visdom af holistiske kommunikationsfærdigheder 
og udvikling af personligvækst gennem kompetenceudvikling af medarbejdere, ledelsesudvikling og 
personligudvikling så vel til privat og virksomheder. 

Selvledelse & forandringsledelse er at kunne lede sig selv!

Individuel læring og fælles læring for personligvækst og udvikling.

Undervisning i EQ – værdier og ordets-kraft gennem kommunikationsfærdigheder, hvor de 
gennemgribende værktøjer bruges i hverdagen. Det vil give de enkelte teams og personer mulighed for at 
se sin egen styrke og ressourcer. Samtidig vil det også give indsigt og klarhed på, hvor den enkelte kan 
styrke sig selv, og gennem den erkendelse vil teamudviklingen og fælles ledelse skabe større vækst og 
bedre trivsel, som forebygger et godt arbejdsmiljø. Det bevirker ligeledes, at der skabes et sundt 
værdigrundlag og målsætning i en og samme arbejdsgang.

• Visionær: Design din adfærd gennem din bevidsthed for nye kommunikationsfærdigheder!  

Tag kontrollen over dit mindset, for hvordan vil du kunne tage konstruktive valg og beslutninger, når du ikke 
kender forskellen på følelser og emotioner?                                                                                                                 
Hvordan vil du kunne skabe livskvalitet, glæde og balance, når du ikke kender energien du trækker på? Er 
den positiv eller negativ? Derfor er din bevidsthed til at være selvbevidst vigtig!

• Rummelighed via ny læringsintelligens: At kunne se det positive i det negative for personlig vækst 
og fælles mål. Nedbryd hamstere hjulet for dig selv og andre. Intet kan bekæmpes men alt kan 
opløses. Tænk positiv.

• Unik: Værdiskabende med Cosmos to energier, lyset eller mørket, balancen ligger derimellem og 
det er den bevidsthed du skal være bevidst om, hvis du og vi skal have en samfund og verden i 
balance, glæde og livskvalitet.

• Samlende: Bevidstheden af konsekvenserne af valg og beslutninger. Visdom er at være bevidst om 
det du siger og gør, også går i samme retning for fælles mål.



• Implementerbar: Tag kontrollen over dit mindset og lær gennem det tredimensionelle læringsmiljø 
via visdommen til at se forskellen og højne din bevidsthed. 

VÆRDIER 
Cosmos Evolutions fælles værdigrundlag er at vi er passioneret og ambitiøs for visdommen til holistisk 
helhedsudvikling for virksomheder, samfundsudvikling og personligvækst gennem emotionel og spirituel 
bevidstheds udvikling gennem kommunikationsfærdigheder, for al kommunikation er adfærd.

Vores værdier bygger på ærlighed, troværdighed via tillid og respekt for at materialisere livskvalitet, glæde 
og balance i verden. 

• Passioneret i holistisk helhedsudvikling er fordi alt har en årsag og sammenhæng, fordi alt hænger 
sammen. 

Det giver en helt ny dimension til at anskue vores problemer på, plus det giver en helt ny virksomhed og 
samarbejdsudvikling for ny virksomhed og samfundskultur. Alt ligger i vores kommunikation/sind, for det er 
derfra du og vi skaber fra. Hver med til at halvere udgifterne til sundhedsvæsnet, skab trivsel og livskvalitet 
gennem mentalsundhed.

• Vi er her for at skabe resultater såvel på bundlinjen som personlig vækst for mentalsundhed, trivsel 
og kompetencer gennem kommunikationsfærdigheder via selvbevidstheden til at navigere gennem 
hverdagens problemer og udfordringer. Vi er ambitiøse i mål og udførelse, da kunsten er at kunne 
modtag og se det positive i problemer og udfordringer for personlig vækst.

Værdigrundlaget er nøje knyttet til organisationens mission. Mens missionen siger, hvad vi skal, siger 
værdierne noget om måden, vi opfylder missionen på. Værdigrundlaget er også knyttet til visionen – de 
skal være med til at sikre fælles fodslag på rejsen mod visionen.
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