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Je hoeft niet perfect te zijn voor een fantastisch leven. 
Je hoeft vandaag alleen maar een goede dag te hebben.

Sterker nog: je hoeft het alleen maar te proberen.
Elke dag opnieuw.

Want alles dat je oefent, daar word je beter in.
Focus op vandaag, en je zult steeds vaker een goede dag hebben.

En als vandaag een goede dag is, heb je vanzelf een fantastisch 
leven.

Project HEMARA is waarschijnlijk het kortste project dat je ooit 
hebt gedaan. Het duurt maar één dag. 

Dat is ook het enige waar je op hoeft te focussen: vandaag. Geen 
spijt van gisteren. Geen zorgen over morgen. Je focust alleen op 
vandaag. Doe dat met alles dat je hebt, en je zal een fantastisch 
leven leiden.

Slechts ~4% van de mensen wordt financieel onafhankelijk (vrij), fit 
en gelukkig.

In een land waar alles mogelijk is, lukt het maar weinigen om 
succesvol te worden met dat wat ze belangrijk vinden terwijl ze 
tegelijk genieten van hun dagen.

En in die onbegrensde vrijheid, ligt het probleem. Te veel vrijheid, 
werkt verlammend. Te veel vrijheid, is dodelijk. Te veel vrijheid, 
voelt als een gevangenis.
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Welkom bij Project HEMERA



Project HEMERA geeft je de kaders die werkelijke vrijheid 
creëren. De vrijheid om meer uit je dagen te halen. Meer energie. 
Meer plezier. Meer verbinding. Meer productiviteit. 

Minder opties. Meer buitengewone prestaties.  
Minder afleiding. Meer voldoening. 

Op het moment dat je het zwaar hebt en je er over denkt om te 
stoppen met project HEMERA, zeg dan tegen jezelf: “Je mag 
stoppen. Maar niet vandaag. Als je je morgen nog zo voelt, dan mag je 
stoppen. Maar niet vandaag.” 

Onthou: je wordt wat je eet, denkt en doet. Zorg dan ook dat je 
gewoonten op die drie gebieden je versterken in plaats van 
verzwakken. 

En dat hoeft alleen vandaag.
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Het Grote Geheim

Wat is nou het grote geheim van die 4% die het lukt om financieel 
onafhankelijk te worden en een leven vol geluk en gezondheid te 
bouwen? Het geheim dat je in werkelijk elk succesverhaal 
terugvindt.

Dat zal ik je vertellen: Als je een buitengewoon goed leven wilt 
leven, zul je dingen ‘buiten het gewone’ moeten aanpakken.

Je zult simpelweg bereid moeten zijn om de dingen te doen, 
waarvan de massa niet bereid is om ze te doen.

Onthou: in een wereld waarin de norm niet best is, kun je maar 
beter buitengewoon zijn.

Daarom zul je tijdens project HEMERA een aantal principes 
volgen die haaks staan op dat wat de massa doet.

1. Tijdens project HEMERA focus je op minder dingen, die je 
vervolgens beter gaat doen. Terwijl de rest van de wereld alles half 
doet, doe jij de belangrijke zaken heel goed. Het ‘Een, Drie & de 
Rest principe’ zal je hierbij helpen.

2. Tijdens project HEMERA focus je op het proces, waardoor je 
prestaties onvermijdelijk zullen verbeteren. Terwijl de rest van de 
wereld voor perfecte resultaten gaat, optimaliseer jij het proces. De 
HEMERA-score zal je hierbij helpen.

3. Tijdens project HEMERA zorg je voor vaste structuur. De massa 
verliest zich in de overvloed van vrijheid. Hierdoor kiezen ze niet, 
waardoor ze eindigen met zeer beperkte mogelijkheden. Jij creëert 
vaste kaders en routines, die je een leven vol mogelijkheden zullen 
opleveren. De ‘Start Sterk’ & ‘Eindig Voldaan’ routines zullen je 
hierbij helpen.
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De Geluksvernietiger

Er is op dit moment een ding verantwoordelijk voor meer verloren 
dromen dan alle ernstige ziekten en oorlogen bij elkaar. Één ding 
waardoor elke dag oneindig veel potentie verloren gaat.

Je telefoon.

Het is onmogelijk om deel te nemen aan project HEMERA als je 
niet bereid bent om je weerbaar te maken tegen de tentakels van dit 
alles vernietigende apparaat.

Hij vernietigt je relaties omdat je mooie momenten inruilt voor 
halve aandacht.

Hij vernietigt je productiviteit omdat hij je continu afleidt.

Hij vernietigt je voldoening omdat hij je zo veel vermaak 
voorschotelt dat je dag al voorbij is voordat je aan voldoening bent 
toegekomen.

Hieronder 9 maatregelen. Je hebt een kans van slagen met project 
HEMERA als je ze alle negen af kunt vinken.

 ALLE notificaties staan uit.
 Alle apps die kunnen afleiden staan niet op je homescreen
 De niet storen modus staat ingesteld tijdens het werken
 Je draagt je telefoon nooit op je lichaam (maar in een tas)
 Je telefoon ligt uit het zicht
 Je opent je telefoon pas als je ‘EEN’ af is
 Je neemt je telefoon niet mee naar feestjes
 Vanaf twee uur voor het slapen gaan geen schermen
 18:00 - 10:00 telefoon op niet-storen modus
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Jouw Levenswiel
Als je meer uit je leven wilt halen, moet je eerst weten hoeveel er 
nog in zit. Zet eerst achter elk levensthema een cijfer van 1 tot 10, 
voor de mate hoe belangrijk je dat thema vindt. Vervolgens vul je 
het wiel in door een huidige score in te kleuren voor elk van de 
thema’s.
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JE WORDT 
WAT JE EET, DENKT & DOET
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Alleen Vandaag

Hierna het dagelijkse Hemera Protocol.

Het is de kern van project HEMERA.

Elke dag bestaat uit 4 hoofdonderdelen:

1. De Start Sterk Ochtendroutine
2. Het Een, Drie & De Rest Productiviteitsprotocol
3. De 4 Groei Gewoonten
4. De Eindig Voldaan Avondroutine

Gedurende de dag scoor je HEMERA punten. Je zult ontdekken 
dat naarmate je HEMERA score stijgt, je mate van succeservaring 
en voldoening zullen meestijgen.

Bekijk deze korte video voor de uitleg van het systeem en je kunt 
beginnen aan jouw project HEMERA: tibor.nl/start-sterk
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https://tibor.nl/start-sterk/
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ELKE DAG EEN BEETJE
WINT HET ALTIJD VAN AF EN TOE HEEL VEEL



START STERK:

Ik ben dankbaar voor: _____________________________________________________________________

Intentie voor de dag: _______________________________________________________________________

>8 uur slaap                                                            60 sec. Hartmeditatie

3 glazen water                                                        60 sec. MobFlow

+7

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

LEREN:

 ________________________________________________________________

DRIE:

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

EN DE REST:

+10

Datum:
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+1

+1

+1

+5

+5

+5

EEN:

1._______________________________________________________________
+15



TRAINING: DIEPE ONTSPANNING:

VOEDING: ECHTE VERBINDING:

100% OERsterk

85% OERsterk

NOTITIES:

EINDIG VOLDAAN:
 
 Inzicht van de dag:___________________________________________________________________________

2 uur schermloos voor het slapen
Planning voor morgen gemaakt
Levenswiel bekeken
Doelen bekeken

Succes: 
Voldoening: HEMERA Score:
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Meer?

tibor.nl/project-hemera/
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http://tibor.nl/project-hemera/

