Om UA — en introduktion
Hvad er underearners anonymous ?
Underearners Anonymous er et fællesskab af mænd og kvinder som deler
erfaring styrke og håb med hinanden for at løse deres fælles problem og hjælpe
hinanden med at komme sig af underearning. Medlemmer af UA bruger støtten
og styrken af et tolv trins fællesskab, såvel som tilhørende redskaber — både
individuelt og med partnere og støttegrupper — for at realisere deres
potentiale og skabe en tilværelse baseret på taknemmelighed og sindsro.

Hvad er Underearning?
Underearning er mange ting, som ikke kun handler om penge. Underearning
handler om at underpræstere og gøre sig mindre, uanset hvor mange penge vi
tjener. Det handler om en manglende evne til fuldt ud at anerkende og udtrykke
vores evner og kompetencer. De synlige konsekvenser er den manglende evne
til at forsørge sig selv, tage hånd om egne behov, inklusive fremtidige behov.
Vores underearning kan have mange årsager, inklusive at vi ikke anerkender
vores talenter. Det kan komme af at leve på kanten ved ikke at tjene nok penge,
bruge de fleste af de penge vi har, at undgå sunde risikoer der kan bevæge
vores liv fremad eller ved ikke at forberede os på fremtiden. Underearning
handler om ikke at leve op til vores unikke potentiale, ikke at gå efter vores
drømme og mål. Det handler om at opgive os selv.

Tegn på Underearning
UA har defineret tolv tegn på underearning der hjælper os til at vurdere om vi
lider af tvangsmæssig underearning. Når vi arbejder programmet ser vi vores
bevidsthed omkring disse tegn udvikle sig, og med tiden, vil vi opleve tegn på
helbredelse fra dem.
1. Ligegyldighed overfor tid — Vi udskyder det som skal gøres og bruger
ikke vores tid på at udleve vores vision og fremme vores mål.
2. Idé-afvisning — Vi afviser tvangsmæssigt ideer der kunne udvide vores
liv eller karriere og øge vores indtjeningsmuligheder.
3. Tvangsmæssigt behov for at bevise vores værd — Selv om vi har udvist
kompetence i vores jobs eller forretninger, er vi drevet af behovet for at
bevise vores værd og værdi igen og igen.
4. Holde fast i værdiløse egendele — Vi holder fast i egendele som ikke
længere tjener vores behov, såsom slidt tøj eller ødelagte ting.
5. Undgåelse/udmattelse — Vi overarbejder tvangsmæssigt, bliver
udmattede og arbejder under vores niveau eller holder helt op med at
arbejde.
6. Giver vores tid væk — Vi melder os tvangsmæssigt til forskellige frivillige
sager eller arbejder gratis, selv om der ikke er nogen klare fordele ved
det.
7. Devaluering og lav løn — Vi devaluerer vores evner og ydelser og er
bange for at bede om mere i løn eller for det som markedsprisen kan
bære.
8. Isolation — Vi vælger at arbejde alene når det kunne tjene os meget
bedre at have kolleger, partnere eller ansatte.
9. Fysiske forstyrrelser — Sommetider, af frygt for at udvikle os til noget
mere eller blive eksponeret, oplever vi fysiske forstyrrelser.
10. Malplaceret skyld eller skam — Vi føler os utilpas når vi beder om eller får
det vi har behov for eller som vi har tjent.
11. Ikke at følge op — Vi følger ikke op på muligheder, forbindelser, eller
jobs som kunne være indbringende. Vi begynder mange projekter og
opgaver men gør dem ofte ikke færdige.
12. Stabilitets kedsomhed — Vi skaber unødvendige konflikter med
medarbejdere, chefer og kunder og skaber problemer der resulterer i
financielle vanskeligheder.

De mange ansigter af underearning
En underearner er en person der gemmer sig fra livet. Mange af os gemmer os i
årevis i utilfredshed over vores omstændigheder. Vi udfører arbejde der gør at vi
med nød og næppe kan overleve, men som ikke rigtig tjener os. Selv om vi
måske er vrede og deprimerede over vores arbejde, føler vi os magtesløse
overfor at udforske andre muligheder eller handlinger der ville forandre os,
udvikle os og udtrykke os mere helt.
Som underearnere lever vi ofte i en tåget tilstand; tåge omkring tid, penge,
behov, udgifter, og vores fiaskoer, selv vores sejre. Denne mangel på klarhed
dækker både over det gode og det dårlige i vores liv.
Mange af os har viden og autoritet til at levere en professionel ydelse men
tvangsmæssigt skyer vi væk fra at promovere os selv og undgår at bede om nok
penge til at skabe sund profit. Andre af os forlanger måske et sundt beløb for
vores arbejde men vi håndterer ikke vores cash flow ordentligt. Andre skaber
fjendtlige forhold til klienter og bevæger sig fra den ene eksplosive
forretningskonflikt til den anden.
Endelig er der dem i blandt os der føler behov for et kursus mere, en
kompetence mere, eller en uddannelse mere, for at undgå at handle med den
viden, de evner og erfaringer vi allerede har. Formel træning og udvikling af
kompetencer kan være vigtigt og værd at investere tid og penge i, men for
tvangsmæssige underearnere, der underminerer vores selvudslettende
symptomer vores evne til at bruge vores uddannelse og træning til nogen
økonomisk fordel. Vi forbliver ude af stand til at bede om jobinterviewet,
stillingen eller lønforhøjelsen.
Selv når vi anerkender disse selvsaboterende adfærdsmønstre, forstår vi ikke
hvorfor der kun med nød og næppe er nok penge til at dække vores udgifter.
Som man siger : "At bede om for lidt er som at spise suppe med en gaffel; du
skynder dig hele tiden og du er hele tiden sulten".
Fordi vi frygter at gøre os synlige — blive til mere og at blive mere udstillet —
så opbygger vi faktisk bitterhed imod de miljøer vores talenter kunne tjene.
Dette er skuespilleren der er bitter på publikum, kokken der er bitter på
restaurantens kunder, eller maleren som er vred på potentielle støttepersoner.
Dette er nogle af årsagerne til at mange af os benægter behovet for fortsat og
vedvarende forberedelse og er uvillige til at møde op og handle. Som resultat

lever vi i en middelmådig virkelighed, når vi kunne leve i en fremragende
virkelighed. En fremragende virkelighed kræver synlighed og tilstedeværelse.

Hvorfor kommer vi til UA ?
Vi kommer til UA fordi vores liv ikke virker. Vi tjener ikke nok penge til at passe
på os selv tilstrækkeligt. Vi føler os måske frustrerede og utilfredse i vores
arbejde. Vi oplever måske kroniske nedsmeltninger og begynder kreative
projekter som løber ud i sandet. Eller vi bliver måske udmattet af overarbejde. Vi
ved ikke hvad vi skal gøre.
Når vi først bliver interesseret i UA, er det som regel fordi vi kan identificere os
med "Tegnene på Underearning". Denne identifikation er det første skridt på vej
mod helbredelse fra en sygdom der har påvirket mange af os i årtier og har
gjort vores liv uhåndterlige, om vi kan se det eller ej.
Måske er vi involveret i andre tolv trins fællesskaber. Hvis vi er, så rammer vores
andre programmer bare ikke sømmet på hovedet når det kommer til vores
underearning. Hvis vi ikke er involveret i et andet tolv trins fællesskab når vi
kommer til UA, lærer vi måske for første gang om vores afhængige adfærd, i
dette tilfælde om vores tvangsmæssige tilbøjelighed til at gemme os og til at
underearne. I sidste ende kommer vi til UA fordi vi føler os magtesløse over
disse symptomer.

Hvad er helbredelse i UA ?
Helbredelse i UA betyder at udvikle og udøve åndelige muskler, hvilket er
kernen i ethvert tolv trins program. Specifikt for UA, handler helbredelse også
om at udvikle en fremsynet vision og være villig til — et skridt af gangen — at
handle for at bringe liv i denne vision, gennem aktiv deltagelse i programmet.
Helbredelse handler om at gøre sig synlig på en positiv måde. Det handler om
at møde op og gøre et godt stykke arbejde — at ville gøre et godt stykke
arbejde og ikke skabe vanskeligheder for os selv og for andre. Det handler om
villighed til at være synlig og tjene vores evner så godt vi kan, uanset hvilken vej
vi er på.
Udover at forberede os og møde op, kræver helbredelse at vi beder om hvad vi
har behov for og bliver villige til at modtage. Når vi ansættes hos andre, gør
helbredelse det muligt for os at bede om lønforhøjelse eller en stilling med

mere ansvar. I stedet for at tage imod et tilbud med det samme, siger vi måske,
"Jeg skal lige hjem og tænke over det" eller "Jeg har brug for at tale med min
rådgiver". Hvis vi er ansat hos os selv, giver vores helbredelse os styrken til at
bede om en rimelig pris og at føle os berettiget til at modtage markedsprisen.
Denne evne til at modtage leder os til at stille et spørgsmål som er kernen i UAhelbredelse : Hvordan tjener dette mig?
Underearning er en ubevidst proces der former vaner og adfærdsmønstre der
underminerer vores indsats. Når vi arbejder programmet bevæger vi os fra et
niveau af ubevidsthed til bevidsthed omkring vores indtjening og bedrifter. Vi
begynder at se de virkelige kvaliteter i vores liv med større klarhed. Den første
tåge der letter er måske ubehagelig, smertefuld oven i købet. Men, når vi
begynder at stille spørgsmålstegn ved vores omgivelser — og spørger; hvordan
tjener dette mig? —bevæger vi os imod personlig styrke. Selv om vi måske ikke
har umiddelbare svar eller ser signifikante forandringer, så er det at vi stiller
dette spørgsmål et tydeligt tegn på at helbredelsen er begyndt.

Hvad er et underearning job ?
Mange mennesker som er nye i UA stiller dette spørgsmål; hvordan ved vi om et
tilbud om at arbejde er en underearning fælde eller en mulighed for at starte
ved begyndelsen og arbejde sig op? Naturligvis er svaret på dette spørgsmål
meget subjektivt? Nogen gange bliver vi nød til at tage et arbejde for at kunne
overleve og møde vores grundlæggende ansvarsområder overfor os selv og
andre. Hvis dette er vores omstændigheder, så bliver spørgsmålet; hvad gør jeg
for at give min helbredelse næring? Arbejder jeg med programmet? Er der
nogen omstændigheder jeg kan ændre? Tager jeg små skridt hver dag for at
integrere UAs redskaber i mit liv? Uanset om vi arbejder for overlevelse eller
tjener store summer, er det vi skal gøre at se på er vores deltagelse i
programmet.

Hvordan virker UA ?
UA er fokuseret på at bringe folk ud af en oplevelsesmæssig "hule".
Konsekvenserne af underearning er ikke ulovlige. Ingen autoritet kommer og
anholder os eller anholder vores bankkonto for at gemme sig fra livet.
Underearning handler om at have svært ved at sætte handling på, og UA
fokuserer på at hjælpe os med at gøre præcis det. Programmet virker når vi
arbejder med det.

En hjælpsom metafor er at tænke på UA som en stol med fire ben. De fire ben
er Møder, Trinarbejde, UA redskaber og service. At arbejde programmet handler
ikke kun om at dukke op til møder. Det handler om at arbejde de tolv trin med
en sponsor (eller trinpartner eller tringruppe) hvis en sponsor ikke er
tilrådelighed. Vi spørger os selv; Laver jeg trinarbejde? Har jeg en sponsor?
Bruger jeg redskaberne? Laver jeg service for andre medlemmer og for
fællesskabet? Der er seks redskaber i UA som er specifikke for vores program :
Tidsregistrering, Action Partnere, Actionmøder, Egendele bevidsthed,
Målsætninger og Opsparing. Vi bruger disse i samspil med de redskaber der er
centrale for alle tolv trins fællesskaber : Møder, Sponsorskab, Service,
Kommunikation og studerer programlitteratur. Når vi engagerer os i alle disse
elementer, øger vi kontakten med en magt større end os selv.
At udvikle denne kontakt til en magt større end os selv, kombineret med de
andre elementer af at arbejde programmet, bevæger os langsomt fra en
underskudsbaseret bevidsthed til en overskuds og trivsels-baseret bevidsthed,
fra et liv i inaktivitet til et liv hvor handlinger udføres i retning af en større vision.
Vi gør dette et skridt af gangen og med støtte fra fællesskabet.

Hvordan kommer vi i gang i UA?
Måden man kommer i gang i UA er ved at gå til møder og ved at holde en
skriftlig journal over hvordan vi bruger vores tid. At gå til møder støtter vores
overordnede helbredelsesproces. Tidsregistrering konfronterer vores vane med
at leve i en tåge; det forsikrer at vi begynder at se klart og husker hvad vi har
udrettet såvel som det vi ikke har udrettet. Som vi lærer at føre en skriftlig
journal over hvordan vi bruger denne begrænsede ressource, vinder vi meget
tiltrængt klarhed. Dette er ædruelighed omkring tid.
Det system eller formular vi bruger — skriftlig eller på computer, formel eller
uformel — er ikke vigtigt. Det som er vigtigt er den praksis hvor vi tager en
afslappet, men regelmæssig selvransagelse af hvad vi gør med vores tid.
Informationerne skaber bevidsthed og klarhed over vores tilværelse. Efter et
stykke tid, ser vi mønstre. Vi ser klart hvad vi rent faktisk laver med timerne i
vores dage og dagene i vores uger. Vi ser hvor meget af vores tid bliver brugt
på de mål vi har erklæret og defineret og hvor meget bliver brugt på at lave
andre ting — endnu en tur i supermarkedet, tre timers frivilligt arbejde,
sortering af kassen med gamle fotografier, ringe til en gammel ven for at sludre,
surfe på internettet. Listen er uendelig og varierer for hver af os.

Tidsregistrering viser os også tydeligt hvor meget tid hver af os har brug for til
at fuldføre specifikke aktiviteter. I visse tilfælde overestimerer vi, i andre
underestimerer vi. Som en trofast lodsbåd, guider disse redskaber os langsomt
ud af tågen, den kroniske vaghed der ikke har værdsat vores tid og forhindret
vores fremgang og trivsel. Uden denne bevidsthed forsøger vi at navigere livets
komplekse terræn i en tæt tåge. Tidsregistrering oplyser vejen og giver os
mulighed for at se og anerkende, både hvad vi har og ikke har udrettet. At se og
anerkende begge dele er centralt for vores helbredelse.

At arbejde de tolv trin og sponsorskab i UA?
En sponsor er en person som har arbejdet med de tolv trin og som er villig til at
guide os i vores helbredelse. En sponsor hjælper med at navigere retningen af
vores fremskridt ved at bruge de tolv trin. Sponsorskab i UA er baseret på ideen
om at hvem som helst som har arbejdet de tolv trin i andre fællesskaber kan
sponsorerer en nykommers helbredelse. Sådan en person bringer værdifuld
erfaring og behøver kun tilføre det til underearning.

Trin et, to og tre er der hvor rejsen begynder. Vi konfronterer og indrømmer
vores magtesløshed overfor underearning og tager en beslutning om at lægge
vores indtjening og vores præstationer over til Gud, som vi opfatter Gud. Vi
søger villighed. Vi beder om at blive guidet af noget større end vores vilje for at
bringe økonomisk stabilitet og eventuel trivsel og overskud ind i vores liv. For
mange af os kommer denne ide som en åbenbaring. Når vi bliver ved med at
arbejde UA programmet og opnår større indtjening, overskud og trivsel, bliver
det lettere for os at sige, dette er mere Guds succes end min.
I trin fire til syv, tager vi et dybt og grundigt kig på os selv, og indrømmer hvor
vores egne karakterdefekter har bidraget til vores underearning. Vi laver
selvransagelse så grundigt som vi kan og deler denne selvransagelse med en
sponsor, eller co-sponsor. Vi identificerer de store problemer i os selv som har
været årsag til vores underearning. Så beder vi om villighed til at give slip i dem
og om at få dem fjernet.
Når vi har set på os selv med ærlighed og kærlighed, er vi klar til at gøre afbigt
overfor dem vi har såret og går videre til ottende og niende trin. Vi ser først på
de mennesker og forhold vi har skadet. Med vejledning fra en sponsor eller trinpartner fortsætter vi med at gøre afbigt, tilgiver andre og os selv så vi kan
bevæge os fremad. Når vi gør det godt igen tager vi ansvar for fortidens
handlinger. Vi frigør os fra fejl vi har båret fra fortiden — nogle af dem har vi

slet ikke været klar over — som har tynget os og blokeret vores mulighed for at
byde øget indtjening, overskud og trivsel ind i vores liv. Det er en proces hvor vi
både tager ansvar og tilgiver os selv. Begge dele skaber en ny følelse af
selvværd og en mulighed for at lade livets glæder komme ind i vores liv.

Trin ti, elleve og tolv giver en struktur til at fortsætte med det som vi er begyndt
på i de tidligere otte trin i UA. Trinnene holder os ærlige overfor os selv. De
minder os om at søge en magt større end os selv for vejledning, og de
opfordrer os til at dele med hinanden, både vores egen oplevelse og det som så
gavmildt er blevet givet til os.

Hvad er løfterne i UA?
Vi lærer i tolv trins helbredelse at personlig forståelse af fortidens begivenheder
ikke redder os. Med andre ord; det at vi er kommet til at forstå og acceptere
årsagen til vores underearning kommer ikke til at hjælpe os til at ændre vores
liv. Når vi arbejder med andre i programmet lærer vi at give slip i fortiden og at
fokusere på i dag og på fremtiden — på vores action steps og vores vision.
Vi begynder at acceptere os selv med omsorg og føler at vi fortjener et liv med
større glæde, tilfredshed, overskud og trivsel. Som et resultat af at arbejde alle
aspekter af programmet vil en udvidet vision for vores liv begynde at komme til
syne. Vi vil begynde at kende os selv bedre og tænke over at bruge vores ægte
talenter. Vi tillader os selv at ville have mere ud af livet og at blive villige til at
gøre de nødvendige handlinger for at opnå det. Som et resultat er vi også i
stand til at give mere til andre og vores samfund, ved at bidrage til noget større
end os selv.
Det er blevet sagt at; vi kan ikke løse et problem med den samme bevidsthed
der har skabt problemet. Ved at arbejde med trinnene, bruge redskaberne og
lave service, sker der et skift i vores bevidsthed. Vi oplever mere
taknemmelighed, større sindsro og større selvaccept. Det er som om vi er
vågnet fra en dyb søvn til et nyt liv som er mere gennemført, realiseret og
udtrykt.

Redskaberne i Underearners Anonvmous
1. Tidsregistrering — Vi må være bevidste om hvordan vi bruger vores tid. Vi fører en
skriftlig journal for at øge vores bevidsthed og støtte fokus på vores mål og de
handlinger der skal til for at opnå dem.
2. Møder — Vi går til UA møder regelmæssigt for at dele vores erfaring, styrke og håb, for
at hjælpe os selv og andre komme sig af underearning.
3.

Sponsorship — Vi søger aktivt sponsorskab med nogen som har arbejdet de tolv trin
og som er villig til at guide os i vores helbredelse.

4.

Egendele bevidsthed — Vi smider regelmæssigt ting væk som ikke længere tjener os
for at nære tanken om at der er rigeligt og at vi er i stand til at forsørge os selv med det
vi har behov for.

5. Service — At lave service er afgørende for vores helbredelse. Det er gennem service for
andre og fællesskabet, at vi kan beholde hvad så gavmildt er blevet givet til os.
6. Målsætninger — Vi sætter mål for alle områder af vores liv, skriver dem ned, måler
vores fremskridt og belønner det vi opnår.
7. Action Møder — Vi organiserer action møder med andre UA medlemmer for at
diskutere vores anliggender omkring indtjening og for at skabe handlinger der vil
bringe mere trivsel og overskud ind i vores liv.
8. Action Partner — Vi er i regelmæssig kontakt med action partnere vedrørende vores
indtjening for at give hinanden pålidelighed, kontinuitet og støtte.
9. Solvens — Vi stifter ikke gæld en dag af gangen. Gældsstiftelse fører til underearning.
10. Kommunikation — Vi kontakter andre UA medlemmer for at søge opbakning,
formindske isolation og for at styrke vores forpligtelser til handling.
11. Litteratur — Vi læser tolv trins litteratur for at styrke vores forståelse af kompulsiv
sygdom og helbredelsesprocessen.
12. Opsparing — At spare penge op demonstrerer tillid til fremtiden og accept af det
faktum at penge er et redskab der er afgørende for vores vision om trivsel og velstand.
Vi skaber og følger en opsparingsplan på det niveau vi kan.

UA - tænkemåder
Eksempler på underearning-tankegang
1. Jeg er bange for at jeg aldrig vil have nogen penge.
2. Hvad skal man også med penge? Er det ikke mere helligt at være fattig!
3. Jeg er for gammel... Jeg har bare ikke nok tid tilbage... Kommer jeg
nogensinde til at opnå noget af betydning?
4. Jeg er egentlig ikke særlig god til det jeg laver - Jeg har ikke nogen ægte
talenter.
5. Det har jeg allerede prøvet.
6. Jeg vil ikke udsættes for kritik.
7. Hvad får dig til at tro at du fortjener det?! (Er der nogen der døde og
gjorde dig til konge?)
8. Jeg ønsker bare at nogen skal passe mig (redde mig).

Konsekvenser af underearning tankegang
1. Vi holder fast ved arbejde der ikke tjener os; og bliver i jobs eller
forretningssituationer når vi fornemmer eller ved at vi ikke bliver betalt
hvad vi er værd.
2. Vi giver frivilligt for meget af vores tid; eller giver vores arbejdskraft uden
betaling når der ikke er nogen klar fordel ved det.
3. I arbejdssituationer, vælger vi at skabe spænding frem for stabilitet, kaos
frem for vækst, og lidelse frem for tilfredshed og fornøjelse.
4. Vi saboterer muligheder for fremgang og succes på utallige måder.
5. Vi sætter ikke pris på vores tid og bruger den ikke til at fremme vores
egne mål.
6. Som om der blev trykket på en knap; vi slukker kronisk for lyset på de
positive visioner vi engang holdt af i vores sind og hjerter.
7. Vi fornægter os fornøjelsen og den spirituelle tilfredsstillelse vi vinder ved
at bruge vores Guds-givende talenter og evner til at fremme
menneskeligheden.

Nogle nye tænkemåder UA helbredelse giver os
1. Tjener dette job mig egentlig? Hvad får jeg ud af dette?
2. Mit talent er en gave og det er vigtigt for mig at tjene mit arbejde eller
min kunst.
3. Jeg mener ikke jeg bliver betalt nok for det arbejde jeg laver.
4. Jeg er villig til at finde ud af hvad markedsprisen er på det arbejde jeg
laver.
5. Jeg vil have et balanceret liv som tjener mig
6. Hvordan tjener mine penge mig?
7. Jeg begynder at visualisere mere succes i mit liv – Jeg accepterer og er
taknemmelig for min nuværende lykke og fremgang
8. Jeg vil have en overdådig ferie
9. Jeg vil være mere gavmild
10. Jeg vil have hjertet med i alt hvad jeg foretager mig!
Vi stræber efter at være brugbare for Gud – sådan som vi opfatter Gud – for os
selv og for andre mennesker ved at bruge vores medfødte talenter og at
arbejde i situationer som bringer den største glæde for os og er til største gavn
for helheden. Må Guds vilje ske og må vi finde den nu.

