Peliriippuvuuteni

Olen 18v poika, jolla on peliriippuvuus. Peliriippuvuuteni alkoi niin että elämässäni minulle tuli isoja
vastoinkäymisiä. Aloin pelaaman kun halusin muuta ajateltavaa. Pelatessa en ajatellut negatiivisia
asioita vaan keskityn siihen pelaamiseen.
Olen ollut pari kuukautta koukussa erilaisiin rahapeleihin. Esimerkiksi pitkävetoon ja erinäisiin
kolikkopeleihin. Minulla on mennyt rahaa n.6000-7000€ euroa. Ei ole ollut kuin yksittäisiä päiviä kun
olen ollut pelaamatta. Tosin silloin kun olen ollut rahaton. Olen välillä voittanutkin. Ollut pelitilillä yli
tuhat euroa mutta olen sen pelannut parissa päivässä pois. Minulla oli n.2000€ säästössä ennen kuin
aloin pelaamaan. Pelasin ne.
Sitten aloin pelaamaan minun vuokrarahoja ja opintotuki-, toimeentulotukirahoja. Sen jälkeen sitten
aloin ottamaan pikavippejä. Minulla on tällä hetkellä n.1500€ pikavippivelkaa. 5 erilaista vippiä. Yhden
vipin eräpäivä on vasta ensi vuonna (2018). Muitten vippien suurimmaksi osaksi lokakuussa. Sitten
kun lähes kaikki vippifirmat mistä sain lainaa oli käyty läpi. Pikavippejä otin että saisin maksettua
vuokrat ja "voitettua" takaisin opintotukirahani. Minua stressaa ja vituttaa joka päivä. Tuntuu että
elämässäni tulee kokoajan uusia ja uusia vastoinkäymisiä. Asenteenikin on muuttunut hälläväliä
tyyliseksi.
Elokuussa sitten aloin myymään olemattomia tavaroita netissä. Ajattelin silloin että niillä saaduilla
rahoilla pelaan, voitan vuokrarahat, opintotukirahat/toimeentulotukirahat takaisin. Ja palautan sitten
olemattomista tavaroista saadut rahat takaisin. Mutta ei. Hävisin nekin rahat. Noin reilu tuhat euroa.
About tonni ja satanen päälle. Näitä kyseisiä ostajia on kaksi. Toisen kanssa olen käynyt kauppoja
pari kertaa aikaisemmin. Aikaisemmin onnistuneesti ja sillon minulla oli ne tavarat mitä myin. Ilmoitin
hänelle että joudun perumaan kaupat ja maksan rahat takaisin. Nyt vaan odotan että hän tekee
rikosilmoituksen. Menee kuukausi tai kaksi niin petossyyte ja uudet vastoinkäymiset odottaa ovella.
Sanoisin että velkaa minulla on yhteensä n.2500 euroa.
Myös kiinnostuksen kohteet on lähtenyt. Aikaisemmin pelailin konsolipelejä ja olin kavereiden
kanssa. Seurasin aktiivisesti urheilua. En ole nyt pariin kuukauteen nähnyt ainuttakaan kavereitani.
Ollut lähinnä asunnollani ja miettinyt miksi kaikki menee aina päin persettä. Just kun asiat on hyvin.
Menee vähän aikaa ja tulee taas uusi vastoinkäyminen.
Tämän kuun vuokrarahat ja opintotuki/toimeentulotuki rahat on jo pelattu. Pari pvä olen ollut
pelaamatta. Lähes aina kun olen hävinnyt rahat. Olen heti sen jälkeen miettinyt. Et miksi taas kävi
näin. Alkoholikin on välillä maistunut. Tosin siihen ei ole kuin pari kymppiä viikossa mennyt.
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Koen olevani masentunut. En tällä hetkellä syö masennuslääkkeitä. Vajaa vuosi sitten söin niitä enkä
kokenut niiden auttaneen silloin mihinkään. Tunnen että kukaan ei minusta välitä. Aina vaan
valitetaan vaikka yrittäisin parhaani. Piti aloittaa elokuussa opinnot mutten pystynyt sinne menemään
kun ei siitä olisi mitään tullut. Niin moni asia stressaa ja painaa päälle.
En viitsi vastoinkäymisistä mitkä aiheuttivat pelaamiseni sen tarkemmin tässä kertoa.
Haluaisin saada olla onnellinen.
Tämä on minun tarinani peliriippuvuudestani. Toivon että minua ei heti kommenteissa tuomita...
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