
Ei mulla tosiaan mitään diagnooseja ole mutta sosiaalisia tilanteita
pelkään sen verran että koulu on ainoa paikka jonne uskallan

mennä, tosin sinnekin erittäin ahdistuneena ja peloissani. Ei tule
kuuloonkaan että puhuisin kenenkään kanssa taikka viittaisin
tunneilla, koska pelkästään siellä olo ahdistaa niin paljon ja

olenkin "kipeänä" aika usein kun ei vain uskalla mennä kouluun.

Kaupassa olen käynyt kerran elämässäni yksin ja se oli aivan
helkutin pelottavaa. Sen jälkeen en ole edes uskaltanut yrittää.
Lääkäri käski minun käydä kävelyillä parisen kertaa viikossa,
mutta en uskalla mennä yksin joten en ole käynyt kertaakaan.

Vietän siis kaiken vapaa-aikani sisällä, paitsi joskus äitini kanssa
käyn jossain sillä hänen seurassaan ei pelota niin paljoa. Joskus

erittäin harvoin käyn kaverieni kanssa jossakin, mutta silloinkaan
en uskalla esim. mäkkärissä tai muissa vastaavissa itse tilata

ruokaani vaan jonkun muun täytyy tehdä se puolestani.

Vieraiden ihmisten kanssa en pysty puhumaan ja mikäli tälläiseen
tilanteeseen joudun, hikoan, tärisen ja tuntuu siltä kuin olisin

kuolemaisillani. Näin käy myös kun pitäisi puhua jonkun
opettajan kanssa, jonka takia aika moni koulutyö on mennyt aivan
päin persettä - en uskalla kysyä opettajalta. Toki välillä tulee ihan

paniikkikohtauksiakin, mutta tuo on aika standardi. Niin ja en
myöskään pysty katsomaan ihmisiä silmiin, jonka takia minua

varmaan pidetäänkin aivan hirveän epäkohteliaana. Välillä myös
nettikirjoittelu tuntuu aivan ylitsepääsemättömältä, siis

anonyyminäkin.

Pelko oireilee edellämainituilla tavoilla, mutta myös ärtymyksenä.
Jos pelottaa ja ahdistaa hirveästi ja esim. äitini rupeaa valittamaan
jostain, ärsyynnyn helposti ja saatan vaikuttaa todella ilkeältä. Ja
kuten tästä turhan pitkästä romaanistani selviää, en pärjää arjessa

juuri mitenkään.



Mulla ei oo mitään diagnosoitu,
mutta luoja paratkoon jos on tiedossa

tunnilla ryhmätyötä / muuta
sosiaalista kanssakäymistä /

opiskelijabileet joita ei viitsisi
missata. Mulla alkaa jännittää ennen
tätä tapahtumaa tosi paljon, meinaan

joka kerta perua menemiseni ja
muutaman kerran olen perunutkin, ja

jälkeenpäin se on harmittanut. 

Yritän nykyään vaan aina muistaa,
kuinka on kaduttanut jos ei ole

mennyt ja yleensä uskallankin lähteä
paikan päälle. Enkä koskaan ole
kuollut sosiaalisiin tilanteisiin,

pakkohan niitä on olla elämässä. Silti
ne jännittää joskus ihan liikaa.



Muistan, et sillon ku pelkoni oli pahimmillaan, ni
tuntu et en pystyny näkee "avarasti". Ja siis puhun

ihan oikeesti näkemisestä, en mistään
vertauskuvasta :D koulussa tunneilla esim näin vaan

niukasti eteeni. Kaikki mitä sivuilla tapahtu, ni jotenki
blokkasin ne mielestäni, koska olin niin peloissani. En

tiiä mistä tää johtu, mut siis tuntu et elin jossain
laatikossa, jossa näin vaa pienen pläntin verran eteeni,

ja ympärillä olevat ihmiset tukahdutti mun näköä.
Vaikee selittää, kuulostaa niin abstraktilta :----D

Jotenkin kuitenki paranin tästä, uskallan nykyään
puhua esim luokassa ääneen, uskallan mennä

oikeastaan minne tahansa paikkaan yksin, enkä enää
pelkää nolatuksi tulemista. Kyllä se pelko välillä vielä
alitajunnassa piilossa muhii, mutta sen selättäminen

on nykyän niiiiiiiin helpompaa.
Se, miten tästä "laatikossa asumisesta" parannuin on

aika mysteeri mulle, mutta se kävi jossain vuoden
sisällä. Yhtäkkiä vaan huomasin etten enää pelännyt.

Ihan kummaa, mutta kiitos päälleni siitä. Toivottavasti
säkin saat joskus selätettyä tän hallitsevan pelon :( !

Ja pakko myös lisätä että mikään ei ollut
vittumaisempaa kuin se, että joku luuli sosiaalisten
tilanteiden pelkoa samaksi kun ujoudeksi, että hihi

vähän jännittää nyt huihui.



Mikä pakko on olla ihmisten seurassa, jos
ei toisten seurassa viihdy? Meillä on

ihmeellisiä, usein ihan itse luotuja pakkoja
siitä, missä ja minkälainen pitää olla.

Miksei voi hyväksyä sitä, että ei vain ole
mitään puhuttavaa muiden kanssa? Toki
toiset arvostelevat siitä. Mutta pitää olla
kanttia olla se mikä on, itsensä loputon

muuttaminen on hirveän työlästä eikä se
välttämättä onnistu.

Meillä pidetään arvossa sitä, että ihminen
on puhelias. Miksei koskaan kiinnitetä
huomiota siihen, mitä se puhetulva on?
Hyvin usein se on vain löpinää ilman

mitään sisältöä. Tyhjänpuhumista. Minun
mielestäni ihmisen tulisi puhua silloin,
kun puhuttavaa on, mutta pitäisi myös
osata olla hiljaa ja kestää muiden hiljaa

olemista.



Ennen olin hyvinkin sosiaalinen, ja nautin olla ison
ystävämäärän kanssa. Nykyään ahdistuneisuus rajoittaa

paljon elämääni, vie paljon voimia kommunikoida ihmisten
kanssa, vaikka tietäisinkin että he ovat ystäviäni ja ovat
luotettavia. En vaan hallitse asiaa, ja minua hävettää ja

hämmentää miten tämä kaikki puhkesi yhtäkkiä. Minut on
pahoinpidelty, en ole koskaan surrut asiaa sen enemmin,

minut on myös nuorena raiskattu.. olen myös ollut
huostaanotettuna, nämä voivat olla johtaneet paljonkin

haurauteeni.
Mutta se on ihmeellisintä kuinka kaikki tämä puhkesi aivan
puun takaa. Kannan harteillani valtavaa taakkaa painavista
asioista, yritän aina vaan jaksaa olla positiivinen ja pärjätä.

Haluan itseni takaisin.
Kun paha ahdistuskohtaus iskee, en pysty pitämään

katsekontaktia ihmisiin, he varmaan ajattelevat että tuijotan
heidän rintojaan, mikä lisää häpeääni. En tosiaan ole

mikään perverssi!
Sydän alkaa hakkaamaan, tuntuu että taju lähtee, teke mieli
juosta pois tilanteesta, ja sen jälkeen olen aivan voimaton..

Voisin suoraan nukahtaa.
Olen siedättänyt itseäni tilanteilla, nyt olen raskaana joten

en voi vetää kännejä turvakseni, joudun kohtaamaan
pelkoni suoraan.

On ollut hyviä päiviä, jolloin olen selviytynyt tilanteista
hyvin, mutta välillä painajaisten jälkeen tai väsyneenä tulee
huono olo ihmisten parissa. Vihaan itseäni tällaisena, koska
se ei ole osa luonnettani. Olen koulussa aina pärjännyt, ollut
tukioppilaana, suosittu, yhtäkkiä kaikki minussa vaan kuoli.

Ajauduin harmaaksi varjoksi, jolla on hyvin paha olla.
Tiedän että selviän tästä.



Nykyään kun elän yksikseni, niin myös
kaupungilla tulee liikuttua yksin. Jotenkin
tunnen ahdistusta tuolloin ja haluna hoitaa

asiani nopeasti, jotta minun ei tarvitsisi
kestää enää sitä tilannetta. Voi olla, että

ulkopuolisten silmissä käytökseni
näyttääkin hätäiseltä. En siis osaa esiintyä

rennosti ja kaverini kuittailevatkin
jäykästä olemuksestani. Se ei ainakaan

rohkaise yhtään.

Töissä tilanne on taas toinen. Siellä olen
rento ja ehkä välinpitämätönkin. Tuntuu,

että siviilielämän tyyli on kääntynyt
työpaikalleni. En enää stressaa suuristä

työmääristä tai palavereista, joissa
mahdollisesti joutuisin esiintymään. Vai

lieneekö tämä ammattitaidon kehittymisen
mukanaan tuomaa itsevarmuutta. Jos näin

on, niin miksi sitten siviilielämässäni
itsevarmuuteni ja rohkeuteni on

tipotiessään?



Jotkut ihan normaalit asiat ahdistaa ihan
kohtuuttomasti, kuten vaikka kaupassa käynti

tai kirjastossa asionti. Sekä puhelimeen
vastaaminen jos tuntematon numero. Se on

ollut lähes ylitsepääsemätöntä, mutta itselleni
merkittävää oli se, että pitkästä aikaa sain

kerättyä yhtenä iltana rohkeuteni ja vastattua.
Joskin ympärillä olevat ihmiset tuntuvat

pitävän sitä ihan merkityksettömänä.
Etenkin eilen, kun täytyi koiran rokotusaikaa
siirtää, koska en saanut "henkistä tukea" sinne
mukaan. Puolisolle sanoin, että en sinne mene
yksin, tulee sitä aikaa peruttua tai ei. Puoliso
sitten oli sitä mieltä, etten ikinä pääse eroon
puhelinfobiastani, jos en soita minnekään.

Pahoitin ehkä hieman mieleni, sillä
pakottamalla ei asiasta tule mitään, se on

koettu ennenkin ja oikeastaan pakottaminen
aikanaan johti puheluiden välttelyyn.

Koulussa/muualla esitelmien ja isomman
joukon edessä puhuminen ei ole jännittänyt
juuri yhtään. Kaupassa käyntikin jännittää

enemmän.



Olen ollut pienestä asti ujo ja
jännitän kovasti kaikenlaisia

sosiaalisia tilanteita, uusiin paikoihin
menemistä ja vieraiden ihmisten
kanssa olemista. Minun on tosi
vaikea tutustua uusiin ihmisiin.

Jotenkin olen tullut toimeen tämän
ominaisuuteni kanssa, mutta nyt alan
olla kyllästynyt tähän tilanteeseen.

Olen palaamassa hoitovapaalta
takaisin työelämään, mikä pelottaa

kovasti. En uskalla hakea töitä, koska
jännitän ihmisten kanssa olemista.

Mistä saisin apua ongelmaani?
Osaako terveyskekuksen yleislääkäri

auttaa eteenpäin vai tarvitsenko
jotain "kallonkutistajaa"? Auttaakaa!



Hyväksynkin sen etten ole sosiaalinen ihminen, mutta
sosiaalisten tilanteiden pelko rajoittaa jokapäiväistä

elämääni niin etten mielelläni lähde esim.
vaateostoksille tai elokuviin. Minun on myös vaikea
hoitaa virallisia asoita puhelimessa, esim. lääkäriajan
varaus tms. Lapset ovat tavallaan minun tukiverkkoni
joiden kanssa uskallan paremmin lähteä johonkin, kun

ei tarvitse mennä yksin. Mutta hulluahan se on että
aikuinen ihminen tarvitsee lapsen mukaan

uskaltaekseen lähteä ruokakauppaan!

Ennen lasten saantia työskentelin suht vaativissa
asiantuntijatehtävissä joissa olisi vaadittu valtavasti
esim. esiintymis- ja ryhmätyöskentelytaitoa. Minulla
ei näitä ollut, joten en varsinkaan siltä osin täyttänyt

työnantajan minulle asetamia vaatimuksia. Vaikka itse
työstä pidinkin, en viihtynyt töissä yhtään, oli paha

olo siitä ettei tunne kuuluvansa porukaan, eikä pysty
tekemään työtään hyvin juuri sosiaalisten tilanteiden

pelon takia. 

Tulevaisuudessa töitä on kuitenkin pakko taas hakea,
joten minun on jotenkin päästävä tästä noidankehästä

pois. Sosiaalisten tilanteiden pelkoa voisi siis
ilmeisesti helpottaa jollain lääkkeillä? Tarvitsisin nyt
konkreettisia neuvoja mistä lähden hakemaan apua,

sillä tilanne menee koko ajan huonommaksi. Nykyään
jännitän jopa kavereiden ja sukulaistenkin seurassa.



Hyväksy itsesi sellaisena kuin olet.

Hyväksy pelko osana itseäsi. Pelko on
itsesuojeluvaisto. Mene tilanteisiin jossa

pelottaa älä poistu ennen kuin mieli rauhoituu
ja pelko tasaantuu. Huomaat ettei tilanteessa

ollut mitään mikä vahingoittaisi sinua. Ei
tullut "maailmanloppu" vaikka pelkäsitkin.

Tärkeää on myös että päästät tunteen
vapaaksi etkä kehittele mielessäsi uusia

mörköjä joita haudot mielessäsi.

Iltaisin ennen nukahtamista kiität peloistasi,
pelot tekevät sinusta vahvan. Tee niistä ystävä

ei vihollista.

Me ihmiset olemme erilaisia älä vaadi
itseltäsi sosiaalisuutta jos sitä et ole.

Ystävällisyys ja toisten huomioonottamisella
pääsee jo pitkälle. Ei ne sosiaaliset ihmiset
ole parempia tai arvokkaampia kuin sinä.


