
När vi har en nykomling/nykomlingar på mötet 

Vi i OA – Anonyma överätare har gjort en upptäckt. På vårt allra första möte fick vi veta 
att vi var i klorna på en farlig sjukdom och att varken viljestyrka, känslomässigt 
välmående eller självförtroende, som en del av oss en gång haft, var något försvar mot 
denna sjukdom.  

Vi har insett att orsakerna inte spelar någon roll. Det som förtjänar uppmärksamhet av 
den tvångsmässiga överätare som ff lider är detta: Det finns en beprövad och 
fungernade metod med vilken sjukdomen kan hejdas.  

OA’s program för tillfrisknande är utformat efter Anonyma Alkoholisters. Vi använder 
AA’s 12 steg och 12 traditioner men ändrar orden ¨alkohol¨ och ¨alkoholist¨till mat och 
tvångsmässig ätare.  

Som de personliga berättelserna vittnar om, fungerar tolvstegsprogrammet för 
tillfrsiknande lika bra för tvångsmässiga ätare som för alkoholister.  

Kan vi garantera dig detta tillfrisknande? Svaret är enkelt. Om du ärligt accepterar 
sanningen om dig själv och sjukdomen, om du fortsätter att komma tillbaka på möten 
för att själv tala och för att lyssna till andra tillfrisknande tvångsmässiga ätare. Om du 
läser OA’s och AA’s litteratur med ett öppet sinne, och viktigast av allt: Om du är villig 
att lita till en kraft starkare än du själv för att få vägledning i ditt liv och ta de 12 stegen 
efter bästa förmåga, tror vi verkligen att du kan bli en av de som tillfrisknar. Vi erbjuder 
flera förslag på hur man kan avhjälpa den känslomässiga, fysiska och andliga sjukdomen 
men ha i åtanke att programmets grund är andlig, vilket framgår av de 12 stegen. 

Vi är inte en ¨bantnings- eller kaloriklubb¨. Vi rekomenderar inte någon speciell ätplan. 
När vi blivit abstinenta avtar vår upptagenhet av mat och i många fall lämnar den oss 
helt och hållet. Då märker vi att vi, för att hantera vår inre förvirring och oro måste hitta 
ett nytt sätt att tänka och agrea på i livet, istället för att reagera på det – kort sagt, ett 
nytt sätt att leva. 

Från den utgångspunkten börjar vi i 12 stegsprogrammet för tillfrisknande och går 
bortom maten och den käsnlomässiga förvirringen, mot ett helare liv. 

Som en följd av att tillämpa stegen, avlägsnas symptomet tvångsmässigt överätande 
från oss dag för dag, något som vi uppnår genom den process där vi överlämnar oss till 
någonting större än oss själva. Ju mer fullständigt vi överlämnar oss, desto påtagligare 
blir vår frihet från besatthet av mat. 

 


