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SERING PARNO BISA MENANDAKAN PARANOID 
PERSONALITY DISORDER

Apa itu paranoid? Apakah sama dengan parno? 
Seperti apa gejala-gejala nya? Paranoid Personality 
Disorder. Gangguan kepribadian ini kalau dalam 
masyarakat sering dikenal dengan sebutan “parno”.  
Kondisi ini lebih serius dari keliatannya, karena 
termasuk sebagai salah satu gangguan mental.

Gangguan kepribadian paranoid adalah kondisi saat 
seseorang memiliki cara berpikir yang aneh atau 
eksentrik karena selalu merasa bahwa orang lain 
memiliki maksud jahat tertentu kepadanya. Orang 
dengan gangguan kepribadian ini berasumsi bahwa 
orang lain akan mengeksploitasi, menyakiti, atau 
menipunya. Padahal tidak ada bukti sama sekali 
bahwa orang lain bertujuan seperti itu padanya.

Gejala Paranoid yang Bisa Dikenali

Untuk mengenali dengan lebih mudah gejala memiliki 
gangguan kepribadian, berikut gejalanya:

Tidak percaya pada orang lain
Ketidakpercayaan yang mengakar pada orang lain, 
yang selalu merasa curiga akan motif seseorang 
dibalik sikap yang ditunjukkan padanya. Motif ini 
diartikannya sebagai motif jahat yang pasti akan 
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mencelakainya.

Tidak mau curhat kepada orang lain
Tidak akan berbagi cerita pada saat ada masalah 
yang dihadapinya karena takut informasi yang 
diberikannya akan digunakan untuk melakukan 
kejahatan padanya.

Cenderung menarik diri dari orang lain
Dikarenakan dirinya sulit untuk percaya pada 
orang lain, maka cenderung menarik diri dari 
lingkungannya. Adanya perasaan semua orang 
akan berbuat jahat padanya sehingga baginya 
tidak ada alasan untuk berdekatan atau meminta 
bantuan orang lain.

Meragukan komitmen dan kesetiaan
Dalam sebuah hubungan baik pacaran maupun 
pernikahan, akan selalu merasa bahwa 
pasangannya tidak setia atau bermain di 
belakangnya. Padahal, hal ini sama sekali tidak 
berdasar. Akibatnya, orang dengan gangguan 
kepribadian ini akan menjadi pasangan yang suka 
mengendalikan dan sangat pencemburu.

Sangat sulit untuk bersikap santai
Pikiran yang selalu dipenuhi oleh kecurigaan 
pada orang lain membuat sangat sulit untuk 
bersantai. Misalnya, ketika sedang menghabiskan 
waktu di sebuah kafe lalu ada orang yang tiba-
tiba mengarahkan pandangan padanya, maka 
pikirannya akan langsung bergejolak memikirkan 
semua kemungkinan buruk secara berlebih. 
Akibatnya, bukannya santai yang didapat malah ia 
terus berada dalam kecemasan.
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Apa yang membuat seseorang menjadi paranoid?

Hingga saat ini, penyebab gangguan kepribadian 
paranoid belum diketahui secara pasti. Namun, ada 
kemungkinan faktor biologis dan psikologis berperan 
di dalamnya.

Pengidap gangguan ini juga umumnya memiliki 
keluarga yang pernah mengidap skizofrenia atau 
gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang 
dan gangguan delusi. Sehingga, kondisi genetik juga 
dianggap berperan sebagai faktor risiko paranoid. 
Paranoid masih bisa disembuhkan melalui terapi 
wicara atau psikoterapi dengan manfaat :

Membantu pengidap gangguan kepribadian 
paranoid untuk menghadapi kondisinya.

Belajar berkomunikasi dengan orang lain di situasi 
sosial yang lain.

Membantu mengurangi rasa paranoia yang 
mereka rasakan.

Pada beberapa kasus, pemberian obat juga dilakukan, 
terutama pada penderita paranoid yang juga 
memiliki riwayat depresi dan gangguan kecemasan. 
Jenis obat yang diberikan bisa beragam, antara lain 
antidepresan, benzodiazepin, dan antipsikotik.

Untuk mendapatkan hasil perawatan terbaik, 
gabungan antara psikoterapi dan pemberian obat-
obatan dianggap sebagai langkah yang paling efektif.
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Ada banyak penyebab yang membuat Anda 
kesulitan berkonsentrasi. Mulai dari kondisi tubuh 
yang lelah, stres, suasana yang tidak kondusif, dan 
bisa jadi karena Anda kekurangan asupan nutrisi 
yang dibutuhkan tubuh. Memang, Anda sudah 
makan cukup dan sesuai jadwal, tapi mungkin apa 
yang Anda makan tidak memenuhi kebutuhan 
tubuh Anda. Untuk mempertahankan fokus dan 
konsentrasi, Anda butuh beberapa mineral dan 
vitamin setiap harinya. Apa saja itu?

Meningkatkan konsentrasi sebenarnya dapat 
dilakukan dengan berbagai cara lain seperti 
mengkonsumsi buah-buahan segar, melakukan 
olahraga ringan, ataupun dengan memejamkan 
mata sejenak. Hal lain penyebab kurang konsentrasi 
bisa dikarenakan:

Menjelang menopause.

Menurunnya hormon estrogen pada masa 
menopause disinyalir menjadi penyebab 
turunnya konsentrasi seseorang.

Penggunaan obat-obatan.

Efek samping penggunaan obat-obatan anti 
depresan dan obat-obatan lain juga dapat 
menurunkan tingkat konsentrasi.

Kurang berolahraga.

Beberapa jenis vitamin memang penting untuk 
merangsang otak agar lebih efektif dan pada 
gilirannya dapat mempengaruhi kesadaran memori, 
konsentrasi dan mental hingga batas tertentu. 
Berikut ini adalah vitamin dan sumber makanan 
yang dapat meningkatkan memori atau ingatan 
Anda :

KURANG KONSENTRASI? MUNGKIN INI
YANG ANDA BUTUHKAN
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Vitamin B 
Vitamin B meningkatkan memori dengan 
menciptakan perisai pelindung bagi neuron di 
otak. Vitamin B penting untuk memori termasuk 
B6, B12, dan asam folat (B9).

Vitamin B6 :  efektivitas dari vitamin ini 
sebagai retensi memori serta kontribusi 
terhadap promosi kesehatan otak. Namun 
perlu diketahui, vitamin B6 sangat sensitif 
terhadap sinar ultraviolet dan panas, sehingga 
sejumlah besar nutrisi ini bisa hilang selama 
proses memasak.

Asam folat (vitamin B9) : asam folat dapat 
mengurangi level homosistein dalam darah. 
Tingginya homosistein dapat merusak 
dan membahayakan sel-sel otak, sehingga 
menyebabkan hilangnya memori. Selain itu, 
asam folat juga dapat mendorong produksi 
sel darah merah serta meningkatkan mental.

Vitamin B12 : Ini membantu untuk 
menghasilkan sel darah merah yang membawa 
oksigen ke otak. Hal ini juga membantu dalam 
perbaikan serabut saraf di otak.

Vitamin D
Vitamin D adalah vitamin larut lemak yang 
berperan penting dalam metabolisme tulang, 
pengaturan sistem imun, dan anti peradangan. 
Vitamin D dapat diperoleh secara alami dari sinar 
matahari dan sumber makanan. Jika mendapat 
paparan sinar matahari yang cukup, manusia 
juga perlu vitamin D dari makanan. Kadar vitamin 
D yang cukup dalam tubuh dapat memelihara 
kesehatan tulang, meningkatkan ketahanan 
tubuh, dan menurunkan risiko penyakit autoimun 
& keganasan.

Kolin dan Tiamin Kolin
Merupakan nutrisi penting yang termasuk dalam 

kategori vitamin. Tubuh manusia mensintesis 
beberapa kolin. Sangat penting untuk 
pembentukan neurotransmitter yang disebut 
asetilkolin. Reaksi kolin dalam otak ternyata dapat 
mencegah hilangnya memori dan meningkatkan 
fungsi otak. 

Antioksidan
Beberapa vitamin menunjukkan sifat anti-
oksidasi yang sangat baik dan mereka memiliki 
kemampuan untuk melindungi jaringan otak 
dari radikal bebas berbahaya. Seperti misalnya 
vitamin C, E dan beta karoten (vitamin A) yang 
kandungannya mempunyai kemampuan untuk 
itu. Antioksidan dan memori saling berhubungan 
karena radikal bebas dapat mengganggu 
fungsi neuron otak. Seperti halnya vitamin B,  
antioksidan ini juga memberikan perlindungan 
kepada struktur otak dari ancaman kerusakan, 
disebabkan oleh radikal bebas, yang dapat 
menyebabkan kehilangan memori dari waktu ke 
waktu. 

Konsumi rutin dari semua jenis vitamin ini dapat 
membantu melawan masalah hilangnya memori 
jangka pendek yang mungkin terjadi di masa depan. 
Vitamin-vitamin tersebut akan bekerja baik pada 
memori kita, apabila ditunjang dengan gaya hidup 
sehat. Olahraga teratur, diet yang tepat, kebiasaan 
tidur yang baik,  manajemen stres yang tepat, 
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berhenti merokok dan tidak minum alkohol sudah 
pasti akan membantu Anda dalam meningkatkan 
memori.

Apapun kesibukan yang jalani, sebaiknya sempatkan 
untuk tetap berolahraga. Berolahraga 20-30 menit 
setiap hari akan membantu melancarkan peredaran 
darah, meningkatkan kinerja jantung, dan melatih 
seluruh organ tubuh untuk tetap aktif bergerak.

Kenali penyebabnya dan tingkatkan kembali 
konsentrasi untuk kualitas dan prestasi kerja yang 
lebih baik.  


