
Dirite
ne signifas farite

Kiel vi (finfine)
realigas

viajn ideojn

prelego de Jürgen Wulff
wulff@esperanto-hamburg.de

La vivo havas

Fenestrojn kaj pordojn



Kiuj pordoj
estas

malfermaj
por vi?

Dirite kaj tuj farite

Faru liston de ĉiuj 
allogaj pordoj (ŝancoj) 

malfermaj al vi.



La strato de la ne-utiligitaj ŝancoj

www.gesagt-ist-nicht-getan.de

Dirite kaj tuj farite

Notu la plej gravan projekton
kion vi jam delonge volus, 

ŝatus aŭ devus fari.



Kio haltigas vin?

Kerna demando:

www.gesagt-ist-nicht-getan.de

D-ro Claas Triebel

Devas esti 
neceso – interna 
aŭ ekstera

https://gesagt-ist-nicht-getan.de/interview-claas-triebel/



Dirite kaj tuj farite

Se vi sentas internan neceson, 
tuj ekagu. Iru la unuajn

paŝojn.

Internaj 
demonoj

Kial ni ne 
komencas

www.gesagt-ist-nicht-getan.de



Manko de energio –
La demono de elĉerpiĝo

Folie  12

Kialoj por mankanta energio

• internaj aŭ eksteraj konfliktoj

• personaj problemoj

• malfunkciaj procezoj

• tro multe da aliaj projektoj

www.gesagt-ist-nicht-getan.de



Manko de orientiĝo –
La demono de la mankanta klareco

finpunkto

elirpunkto Vojo
maniero

celo

www.gesagt-ist-nicht-getan.de

Perfekta ne sufiĉas:
La demono de 

tro-planado
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Tro-planado estas kiam vi

• komencas nur kiam ĉio laŭ via opinio estas perfekte preparita.

• laboras kun multe da detaloj kaj apenaŭ sukcesas akiri 
superrigardon.

• volas starigi projektan strukturon kiel eble plej perfektan.

• konstante plibonigas ion kaj perdiĝas en detaloj kaj detaleroj.

• kreas listojn kaj tabelojn por ĉio.

• multe serĉas, legas kaj esploras. Tamen vi ĉiam estas 
konvinkita, ke io ankoraŭ mankas.

La demono de la malvigla kontento
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Maria Kritikema

• Interna voĉo

• Ŝatas kritiki

• Loĝloko: en via kapo

„Tio ĉiuokaze ne funkcios!“

„Vi neniam sukcesis fari tion.“

„Tio certe estas tro granda
por vi!“

La demono de la 
antaŭtempa kritiko

Strategio de Walt Disney por kreiveco

Viziulo Realisto
Ideoj Planoj

Kritikisto
Kvalito



Dirite kaj tuj farite

Ekde nun, permesu kritikon
nur en la ĝusta loko.

Precipe en grupoj aŭ kun samideanoj…

Por kapti ŝancojn
oni devas fiŝi

en la ĝustaj akvoj



Vi altigu la eblecon!

Ŝanco
Ŝanco en matematiko estas la ebleco, ke okazas (favora) 
evento, kies probablo estas inter nul kaj unu.

Antonimoj de ŝanco estas risko kaj danĝero.

En nematematika kunteksto ŝanco estas la ebleco atingi 
per propra agado deziratan rezulton. 

Dirite kaj tuj farite

Serĉu la punkton
kie vi povas pleje eluzi

viajn talentojn kaj fortojn.



Distri
latine distrahere

Via fokuso kaj
atento estas
disen tirita

Taga uzado en horoj 2021   

https://www.ard-zdf-onlinestudie.de/ardzdf-onlinestudie/infografik/



Reduktu
vian ne-celan

amaskomunikilan
konsumon je duono.

Dirite kaj tuj farite

Fokusiĝu
sur tio,

kion vi volas atingi,
ne al tio kion
vi ne volas
aŭ timas.



Vi aktive semu ŝancojn.

Parolu pri viaj planoj, 
celoj, projektoj, 

produktoj.



Kiun solvon
vi ofertas…

por la revoj,
problemoj,
deziroj de

aliaj homoj?

www.gesagt-ist-nicht-getan.de

La leĝo de la
grandaj numeroj



Dirite kaj tuj farite

Prezentu al 100 homoj vian 
projekton aŭ ideon. Eltenu

ke 98 diros „Ne“.

www.gesagt-ist-nicht-getan.de



Dirite kaj tuj farite

Kreu koncizan rakonton
pri via ideo kun 3 punktoj:

Problemo – solvo –
pozitiva efiko.

La demono de fiasko



Kio signifas malsukcesi
por vi persone?

Kerna demando

https://www.abendblatt.de/hamburg/article231587055/radfahrer-hamburg-zaehlung-alster-verkehr.html

2,3 milionoj da bicikloj sed 21,0 milionoj da aŭtoj jare

Malsukceso 
kiel komencpunkto de sukceso
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Frank Thelen

Unue sportisto, poste komencis 
studi informadikon, bankrotiĝis 
en 1997. Nuntempe investisto 
en noventreprenoj.

.
„Se mi ne permesas fiaski al 
mi en mia DNA, tiam mi ne 
povas adaptiĝi al la rapidaj 
ŝanĝoj en nia mondo.“

Dirite kaj tuj farite

Unufoje jare faru liston
de viaj eraroj kaj 
fiaskoj el kiuj vi 
plejmulte lernis.



Konstruu

Testu

Lernu
Observu vin mem kaj

plibonigu vian procedon.

Pensu laŭ solvoj,
ne laŭ problemoj.



Steve Jobs

Batu kavon en la universon

Dirite kaj tuj farite

Komencu ene de 72 horoj 
post la prelego,

aŭ vi denove 
prokrastos…



16 spertuloj el diversaj landoj 
intervjuitaj

www.gesagt-ist-nicht-getan.de

Konsultisto

Parolanto

Universitata docento

Aŭtoro

Jürgen Wulff

www.juergenwulff.de




