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Waar kunt U beter

tot de kern van uzelf en uw eigen zaak komen
dan in de ongerepte, avonturlijke natuur van vuur en ijs, vulcanen en gletjers

De IJslander Erik Leiffson was de eerste mens die Amerika ontdekt heeft,
lang voor Columbus. Welk avontuur beleef jij in je eigen leven, in jouw
werk? Wat ga jij hier ontdekken?

De IJslandse economie draait al jaren op volle toeren. IJslandse bedrijven
kopen zich in in internationale bedrijven of maken overnames overal ter
wereld, ook in Nederland en dat terwijl het land tot de Tweede
Wereldoorlog nog helemaal geen economie en welvaart kende.
Hoe ga jij jouw bedrijf tot bloei brengen?

De Saga’s zijn de oudste schriften van onze cultuur en vormen daardoor onze oudste
codex van wetten, moraal, bedreigingen en heldendom. Wat is jouw per-
soonlijk verhaal, wat heb jij te leren, welk gevecht moet jij leveren en wat
is jouw bestemming?

Welk verhaal heb jij te vertellen – en wat heeft de natuur
aan jou te vertellen?
Zoek het uit met de wind in je haren en het hoofd koel in
de kraakheldere lucht van de Atlantische oceaan, in de
eenzaamheid van fascinerende en ongerepte natuur. Vind

jezelf in het hier en nu van het eerste (buitenlucht-)parlement, de geysir,
prachtige watervallen, vulcanen en gletsjers.
Kom tot de kern van jouw zaak.

Beleef de dynamiek van een van de hipste steden en de meest noordelijke hoofdstad van
Europa, Reykjavík en vind je eigen focus en slagkracht.

Neem even afstand van jezelf en beleef de kunst om dichter bij jezelf te
komen. Je eigen krachten en wensen, je eigen bestemming. Je doelen en
wensen voor jezelf en jouw bedrijf.
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