Elämäni meni ja meni

Moro oon 15v jätkä ja tulin kertomaan itelle koetuista ongelmista jos ne ny auttais muitakin tai jotkut
vois auttaa mua.

Itellä on siis masennus , ahdistushäiriö , syömisongelmia,diagnosoimattomia häiriöitä ja oon
erityisherkkä ( eli tunnen ihmisten tunne tilat todella helposti ja voimakkaasti, tunnen pieniä häiritseviä
asioina isoina esim vaikka joka vaatteen sauma, oon myös todella herkkä huutamiselle)

Ala-aste oli vähän traumaattista aikaa muutenkin. Mun isällä on adhd johon se ei oo saanu apuu ja
siihen viel vihanhallintaongelmia en tarkota et jokasel jol on näit ulis samanlaisii mut siis mun
Yhet ismoimmat traumat jäi et olin kirjastossa ja pyysin iskäni hakemaan. Noh olin vähän vinkuilija
jonka takii halusin pelata pelin loppuun. Noh iskä tuli sit hakee mut sisältä huutaen. No autos oltiin
hiljaa ja luulin
et se oli siin. Noh sit menin kuistille kotiin päästyäni ja kun en ollut ehtinyt ottamaan kenkiäni
tarpeeksi nopeesti pois jalastani iskä tuli ja tarras kiinni olevan takkini niskaosuudesta ja hiuksistani
samalla ja nosti
ilmaan. siinä se retuutti mua ja pudotti sitten maahan ja lähti paikalta. Lopulta tilanne ratkes siinä et
se vaan sano et anteeks ei ollu tarkotus ja lähti töihin

Sitten koira joka oli ollut mulla 7 vuott lopetettiin jonka takia 4-luokkalaisella mulla tuli syömishäiriö ja
aloin näkemään harhoja vähän enemmän. Sen takia mentiin sitten perhe neuvolaan. Kuitenkin mut
pakotettiin syömään sen ohrella et jos en syö me lopetetaan käymästä siellä. tiesin et tarviin apuu
joten söin. Itsetuhoisii ajatuksia mulla on ollut noin 2-luokasta asti. Oon myös aina nähny harhoja
jotka häiritsevät mut niille ei olla tehty mitään. Isäkin huutaa mulle mun erityisherkkyydestä koska
kaikki menee ihonalle ja mulle ei voi sanoa mitään. Haluisin vaihtoon mutta en pääse ennen kun mieli
on kunnossa mutta en usko että pääsen kauheen pitkälle.
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Ei musta kuintenkaa kauheesti ulkoopäi näy et oon erityisherkkä ja en haluu kertoo sitä kellekkääm
koska en luota muihin enään olin koulus ja mun kaverit puhu paskaa mut yhest kaverist kenen luo
muutin ja lopetin sen paskan puhumisen. Yht äkkii ne jotka oli puhunu siitä paskaa alko puhumaan
musta paskaa ja ilkkumaan mun selän takana. pyysin anteeks siltä mun frendiltä kenestä olin puhunu
paskaa ja oikeesti halusin muuttuu mut se puhu mun asioit mun seläntakana samalla sanoen et se
auttaa ja et me ollaan sujut. lopetin sen koulun ja ne puhuu must edelleen paskaa ja deadnamee
mua ja oli ottanu mun pankkikortin mun huoneesta ilman lupaa.
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