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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ,
ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Πέρα από τις αισθήσεις: Συνέντευξη με την Δρ. Tamasin Knight για τις εναλ-Tamasin Knight για τις εναλ-Knight για τις εναλ-Knight για τις εναλ- για τις εναλ-
λακτικές απαντήσεις στις παράξενες σκέψεις

Πέρα από τις αισθήσεις: Εναλλακτικοί Τρό-
ποι Εργασίας με τις Παραισθήσεις, τις Έμμονες Ιδέες και τις Ασυνήθιστες Εμπειρίες. 

ENUSP

Το βιβλίο σας μιλάει για την εύρεση καινούριων τρόπων εργασίας με ανθρώπους με 
ασυνήθιστα συστήματα ιδεών. Τι σας έκανε να θελήσετε να το γράψετε;

Πέρα από τις Αισθήσεις, 

Είχατε υπόψη σας κάποιο συγκεκριμένο αναγνωστικό κοινό;

Γράφετε:
«Πολλοί άνθρωποι έχουν πιστεύω που άλλοι άνθρωποι μπορεί να θεωρούν παράξενα, ασυνήθιστα ή μη πραγμα-
τικά, και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην κοινωνία οι οποίοι ζουν επιτυχημένα και ανεξάρτητα έχοντας πεποιθή-
σεις που πληρούν τα κριτήρια της παραίσθησης».
Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι μόνο κάποιοι από αυτούς θα γίνουν ψυχιατρικοί ασθενείς;

Πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει με διαφορετικό τρόπο; Για παράδειγμα, πώς θα μπορούσατε να δουλέψετε εσείς 
με κάποια που φοβάται ότι οι άλλοι μπορούν να διαβάσουν τις σκέψεις της;

τη δικιά της
το δικό της
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Προτείνετε κάποιες ιδιαίτερα καλές μεθόδους αντιμετώπισης, όπως το 
να συναντιέσαι τακτικά με ανθρώπους που έχουν αντίστοιχες εμπειρίες. 
Γιατί θεωρούνται βοηθητικές αυτές οι συναντήσεις; Τι μπορεί να κάνει 
κανείς αν δεν έχει πρόσβαση σε μια τέτοια ομάδα – για παράδειγμα εάν 
ζει σε ένα απομονωμένο μέρος;

Πώς έχουν αντιμετωπίσει τη δουλειά σας οι άλλοι γιατροί και επαγγελμα-
τίες; Φαντάζομαι ότι θα λένε ότι η αποδοχή της ασυνήθιστης πραγματι-
κότητας ενός ανθρώπου σημαίνει ότι «συνωμοτείς» μαζί του, και ότι κάτι 

τέτοιο θα τους κάνει χειρότερα. Ποια είναι η δική σας αντίδραση σε αυτό;
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Ποιο θα ήταν ένα καλό πρώτο βήμα για κάποιον που θέλει να μάθει κι άλλους τρόπους αντιμετώπισης των  δυσά-
ρεστων ή ασυνήθιστων τρόπων σκέψης;

Πέρα από τις αισθήσεις: Εναλλακτικοί Τρόποι Εργασίας με τις Παραισθή-
σεις, τις Έμμονες Ιδέες και τις Ασυνήθιστες Εμπειρίες». .

. .
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