
Experiment comportamental

Predicția
Care este predicția ta?
Ce te aștepți să se întâmple?
Cum îți vei da seama daca predicția s-a adeverit?

Experiment
Ce experiment ar putea testa această predicție? (unde & când)
Ce comportamente de siguranță trebuie să eviți? 
Cum vei ști că predicția ta s-a adeverit?

Rezultat
Ce s-a întâmplat?
A fost predicția ta acurată?

Învățare
Ce ai învățat?
Cât de probabil este ca predicțiile tale să se adeverească în viitor?

Notează cât de tare crezi că
aceasta se va întâmpla (0-100%)

Notează cât de mult ești acum
de acord cu predicția originală
(0-100%)
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Dacă vorbesc în public, o să tremur atât de tare încât
lumea își va da seama și vor râde de mine.  90%

Să vorbesc la următoarea ședință, luni- as putea prezenta câteva date pe care aș
vrea să le arăt.
Voi avea nevoie să gesticulez cu mâinile  și să nu le țin pe masă.
Aș putea să îmi intreb prietenii dacă m-au observat tremurând în timp ce vorbeam.

Am fost foarte emoționat și foarte atent la mâinile mele.
Prietenii mi-au spus că am vorbit bine și nu m-au văzut tremurând.

Chiar dacă am emoții când vorbesc, nu este atât de evident
celorlalți.

50%
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