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הופק כספרות מקומית ע"י איזור 9 של או איי.

התוכן משקף את הנסיון, הכוח והתקווה של חברים באיזור 9.

אינו מאושר ע"י הוועידה העסקית של השירות העולמי או ע"י 

מועצת הנאמנים ואינו מייצג את או. איי ככלל. )1/2016(

ההבטחה של או איי
אשים ידי בידך, וביחד נוכל לעשות מה שמעולם לא יכולנו לעשות 

לבד. תחושת חוסר האונים אינה קיימת עוד, איננו צריכים לסמוך 

יותר על כוח הרצון הבלתי יציב שלנו. מעכשיו כולנו יחד מושיטים 

ידינו לעבר כוח ועוצמה גדולים משלנו, וכשאנו משלבים ידיים, 

אנו מגלים סוג של אהבה והבנה מעבר לחלומות הפרועים ביותר 

שלנו.

מעבר לחלומות הפרועים שלנו, עמוד 107 במקור באנגלית, 2005. מודפס באישור 
Overeaters Anonymous. © כל הזכויות שמורות

מסע חיים
אנו, שהתחלנו לעבוד את הצעדים מתוך רצון להחלים מאכילה 

כפייתית, מגלים כעת שבאמצעותם התחלנו במסע להתפתחות 

רוחנית שיימשך כל חיינו. מהבדידות של הכפייתיות לאוכל נכנסנו 

לעולם חדש. תוך הכרת תודה, אנו הולכים בדרך שהתוו לנו רבים 

שצעדו לפנינו ויש לנו סיפוק מכך שאנו מתווים דרך לאחרים 

שילכו בעקבותינו.

אלה מאתנו החיים תכנית זו אינם רק נושאי המסר, אנו בעצמנו 

המסר. בכל יום שאנו חיים בדרך הנכונה והבריאה, אנו מבריאים 

ואנו משקפים את שמחת ההחלמה המושכת אחרים הרוצים גם 

הם את מה שאנו מצאנו ב-או איי.  תמיד נשמח לחלוק את סודנו: 

שנים עשר הצעדים של אכלני יתר אנונימיים, המעניקים לכל 

אחד מאתנו את הכוח לחיות נכון ולהיות בריא - ליום אחד מדי 

יום ביומו.

שניים-עשר הצעדים ושתיים-עשרה המסורות של אכלני יתר אנונימיים, עמוד 86. 
מודפס באישור Overeaters Anonymous. © כל הזכויות שמורות

ישנם אלפי אכלני יתר כפייתיים שחיים 
בהחלמה ברחבי העולם!

"קיבלתי את החיים שלי בחזרה."

"עם או איי, אני חיה מחדש ואוהבת את זה!

"ההחלמה מאכילה כפייתית היא הדבר החשוב ביותר בחיי, ללא 

יוצא מן הכלל."

"באתי בגלל הגאווה, נשארתי בגלל השפיות.”



איך אפשר לצאת מהמעגל הזה?

זהו, שאי אפשר לעשות זאת לבד!

התחילו לחיות את החיים להם אתם ראויים בעזרת אכלני יתר 

אנונימיים.

מה מציע לכם או איי?

קבלה - קבלה ללא תנאים ותמיכה באמצעות הפגישות של או איי.

הבנה – על ידי שיתוף אחרים הסובלים מאותה התנהגות כפייתית,

תזכו בתובנות חדשות לגבי הבעייה שלכם.

פיתרון תלת-שכבתי – פיזי, רגשי ורוחני. החלמה בכל שלושת הרבדים.

החלמה – ההחלמה הינה אישית לכל חבר או איי. אין כללים, רק 

הצעות. אלה מאיתנו הבוחרים להחלים רק ליום אחד, עושים זאת 

על ידי עבודת 12 הצעדים. כתוצאה מכך, אנחנו מסירים מעלינו, על 

בסיס יומי, את התסמינים של אכילה כפייתית והתנהגויות כפייתיות 

בכל הקשור לאוכל. בכך אנחנו משיגים שחרור ארוך טווח מהאובססיה 

שלנו כלפי אוכל, ויוצרים לעצמנו חיים חדשים.

מה עליי לעשות?

• ענו על השאלות כדי לדעת אם אתם אכלנים כפייתיים

http://www.oa-israel.org/questionnaire

• צפו בתשדיר השירות

http://www.oa-israel.org/news/1040

• בקרו באחת הפגישות באזור מגוריכם

http://www.oa-israel.org/meetings

• קראו על אכלני יתר אנונימיים באתר הבית של או איי

http://www.oa-israel.org

• שימו את ההחלמה שלכם במקום הראשון

אכלני יתר אנונימיים – הצעדים שלכם להחלמה!


