
Unlock your charisma and ! themessenger.eu 
thijl@ic4u.net 

Thomas Hijl (De Nederlandse Freddie Mercury) en Giovanni Pileri (Avalon, Horizon, 
Mike & The Mechanics) trakteren je op een unieke en energieke ervaring. Beleef de 
diepere boodschap van de meesterwerken van Queen en ontdek de essentie van 
(collectief) charisma. Met bewustwording, intuïtie en ieders energie creëren we een 
basis voor optimaal en vitaal (samen)werken. Wij begeleiden de reis met handvatten 
en een routekaart en nemen je 7 mijlen mee op ontdekkingstocht. Het ontsluiten van 
CHARISMA, als individu, als team of als gehele organisatie. Lekker avontuurlijk, anders 
dan gemiddeld en toch heel comfortabel.   

Charisma discovery trail! 

Twee stemmen, 1 piano en pure passie maken meesterwerken 
als “Bohemian Rhapsody”, “One Vision” en “We are the 
champions” tot een compleet nieuwe beleving met 
onvergetelijke boodschap.  

“You are all champions ... with One vision and A kind of magic!”  



Unlock your charisma and ! themessenger.eu 
thijl@ic4u.net 

Collectief charisma 

Muziek is bij uitstek een verbinder en de meesterwerken die 
wij live brengen vormen de bakens op jouw of jullie 
routekaart. Muzikale energie komt van nature diep in je 
binnen en dringt via al je zintuigen door tot in je hart en ziel. 
Daar beklijft het tot een onvergetelijke herinnering en 
levensles. Zoals je leerde fietsen, zo leer je jouw charisma te 
ontsluiten. 
 
Een ontdekkingstocht in  7 mijlen om nooit te vergeten.  

Samen dus  op weg naar collectieve energie, effectiviteit en uitstraling. Lekker 
comfortabel met de meesterwerken van Queen.  
 
Waarom? 
 
Om de eenvoudige reden dat wanneer jij iedere dag straalt, jouw team iedere dag 
straalt en jouw organisatie iedere dag straalt, … waardoor anderen gaan volgen.   
Blijf dus dicht bij jouw ware natuur en put uit jouw natuurlijk leiderschap en charisma 
want die zijn altijd duurzaam inzetbaar. 

“You are all champions and … We will rock you!”  

1. BEKENNEN | In de spiegel kijken. Waar gaat jouw hart sneller van kloppen. [Save Me] 
2. RICHTEN | Richt je blik op jouw hart en persoonlijk charisma als energiebron. [One Vision] 
3. VERKENNEN | Wanneer laat jij echt jezelf zien? Vol pure energie, onbevangen. [Play the game] 
4. INRICHTEN | Neem afscheid van conditionering die jouw uitstraling inperkt. [Bohemian Rhapsody] 
5. HERKENNEN | Vertrouw op intuïtie en charisma ankers om energiek te blijven.  [A kind of magic] 
6. VERRICHTEN | Ontsluit jouw charisma en verrijk daarmee jouw uitstraling.  [Don’t stop me now] 
7. ERKENNEN | "Empower others by shining at your best!". [We will rock you] 

Definitie: De ware natuur van individuen gebundeld tot collectieve energie, kracht en uitstraling. 


