Ihmisen psyyke ja pelaaminen
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Olen 28-vuotias mies. On tällä hetkellä omakotitalo, vaimo, työpaikka ja toivon mukaan lapsikin tulossa syksyllä jos kaikki
menee hyvin. Eli olen koko nuoruuteni pelannut aina kaikki rahani. sairastan tourette-oireyhtymää ja paniikkihäiriökin
löytyy. Nyt asiaan: pelasin taas ja tällä kertaa saldo -17.000€. Vuosi sitten sama homma saldo -15.000€.
Eilen kaikki kaatui niskaan ja vaimo sai tietää. Viimeksi kävin kerran psykiatrilla mutta perusäijäasenteella ajattelin, että
pystyn olemaan pelaamatta jos niin päätän. Ja vuoden olinkin. Sitten se ajatus lähti ja huomaamattani olin jo pankin
tiskillä nostamassa luottoa. Tunne oli mahtava ja samaan aikaan tuskallinen. Siis vaimolla on viimekerran jäljiltä
pankkitunnukseni ja palkkakin menee hänen tililleen. Mutta oli pari muuta pankkia mihin oli jäänyt asiakkuus ja täydet
luotot. Piti monta kertaa käydä lopettamassa ne tilit. Mutta paskanmarjat. Luulin olevani vahva.
Huomiseksi aika psykiatrille. Olemme ajatelleet holhousasiaa, koska haluan ottaa kaikki mahdollisuudet pois etten voi
ottaa lainaa jos himo iskee. Ja outoa on se, että kaikki minun retkahdukset ovat tapahtuneet tasan vuoden välein. Luulin
eilen, että nyt psyyke pettää ja sekoan vaikka rauhottavia tuli vedettyä kun karkkia. Oli pakko. En tiedä ajaako tämä
Tourette myös pelaamaan tms. Ikinä en ole pistänyt Touretten piikkiin pelaamistani mutta se voi olla osasyy. Kaikki
muuten hienosti elämässä, on työ on vaimo, on kavereita ja voi olla oma lapsikin jos kaikki menee hyvin. Nyt on taas
lähdettävä pohjalta taas kerran. Onneksi rahoitus löytyi tällä kertaa mutta se häpeä, se on se pahin ja raastavin. Tällä
kertaa mietin todella poistua täältä omankäden kautta mutta en siihen pysty. En enää ihmettele ihmisiä ketkä lopettavat
elämänsä velkojen takia. Psyyke ei kaikilla kestä ikuisuuksiin. Onneksi olen onnekas ja minulla on vaimo ja perhe edelleen
tukena. On
vaan niin tyhjä olo tällä hetkellä vaikka kaikki on taas mahdollista palata normielämään.
Voimia kaikille tämän sairauden kanssa eläville ja muistakaa, että aina selviää jos niin itse haluaa. Minulla nyt yritys 3 ja
tällä kertaa en jätä mitään puolitiehen. Ei tilejä, omaluottokielto hommattu jo,
kaikki mahdollisuudet pelata pois ja vaimolle täydet valtuudet minun talouteeni.
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