Inflacja wyobraźni, czyli
lądowanie na obcej planecie

Wszedłem ostatnio na pewną stronę internetową. W jednej chwili
poczułem się jak bohater Star Treka, który wylądował na
nieznanej planecie.

Jak stworzyć niezwykłego bohatera?
Stroną tą był słownik psychologiczny.
Zdaję sobie sprawę, że za każdym z tamtejszych haseł kryją się
żywi ludzie i ich dramaty. Z drugiej jednak strony – takie
miejsce to także niezwykły materiał dla każdego, kto zajmuje
się tworzeniem historii i wymyślaniem postaci.
Oto kilka haseł ze słownika, a zarazem pomysłów na bohatera
książki, sztuki teatralnej czy serialu:

1) Człowiek z inflacją wyobraźni
Wbrew nazwie, nie chodzi tu o człowieka o niewielkiej
wyobraźni. Ludzie z tym zaburzeniem traktują jako rzeczywiste
te zdarzenia we własnej przeszłości, które sobie tylko
wyobrażali.
Inaczej
mówiąc,
osoby
takie
uznają
wydarzenia nieistniejące (wyobrażone) – za rzeczywiste.
Pomysł na bohatera:
Polityk, osoba bardzo wpływowa, która zmaga się z inflacją
wyobraźni i przez to zupełnie traci kontakt z rzeczywistością.
Ewentualnie rodzic, który „traci panowanie” nad rodziną.

2) Człowiek ze ślepotą ruchu
Choroba ta polega na tym, że osoba nią dotknięta widzi dany
obiekt, ale nie jest w stanie zobaczyć jego ruchu (na przykład
wody lejącej się z kranu). Świat takiej osoby pozbawiony jest
ruchu. Ma postać serii „stopklatek”.
Pomysł na bohatera:
Tutaj podszedłbym do tematu bardziej symbolicznie niż
dosłownie. Umieściłbym bohatera w świecie, w którym nikt nie
zauważa jego desperackich starań (czyli ruchu). To otoczenie
byłoby dotknięte swoistą ślepotą.

3) Efekt halo
Powszechnie wiadomo, że pierwsze wrażenie decyduje o tym, jak
będziemy postrzegać danego człowieka (pozytywnie czy
negatywnie).
Pomysł na bohatera:
A gdyby tak nasz bohater pozbawiony był tej cechy i wszystkich
nowo spotkanych ludzi traktował jednakowo, bez jakichkolwiek
uprzedzeń?

4) Człowiek cierpiący na atychifobię
Atychifobia to nieuzasadniony lęk przed niepowodzeniem. Fobia
tak paraliżuje tak bardzo, że osoby na nią cierpiące – mówiąc
wprost – odpuszczają. Nie podejmują się realizacji zadań,
jeśli nie są w stu procentach przekonani, że odniosą sukces.
Pomysł na bohatera:
Król, polityk, osoba dzierżąca władzę, która działa poprzez
niedziałanie.

5) Nomofob
Nomofobia to lęk przed brakiem telefonu komórkowego,
ewentualnie przed każdą, nawet najkrótszą rozłąką z nim i
niemożnością skorzystania z niego.

Pomysł na bohatera:
Nie znęcałbym się nad bohaterem, odbierając mu telefon.
Przeciwnie, dałbym mu ich tyle, by zwariował z nadmiaru.

6) Parasaito shinguru
Termin z języka japońskiego. Oznacza singla pasożyta.
Określenie stosowane jest przede wszystkim w stosunku do
niezamężnych japońskich młodych kobiet.
Pomysł na bohatera:
Aż boję się myśleć…

7) Efekt Barnuma
Jeżeli dowolnej osobie powiemy tak:
„Chociaż ogólnie jesteś osobą pogodną, to niekiedy
doświadczasz smutku i nie wiesz, dlaczego. Większość ludzi
uważa cię za osobę towarzyską, ale w głębi duszy jesteś
raczej nieśmiały / nieśmiała”
to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że stwierdzi ona,
że opis ten pasuje do niej. Okazuje się, że ten typ myślenia o
sobie jest zaskakująco popularny.
Pomysł na bohatera:

Człowiek, który podrywa kobiety na „efekt Barnuma”, a one są
przekonane, że facet dosłownie czyta w ich myślach.
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