
מדריך חושפני
ואינטימי על חיי

גלילה עדי



זהו מדריך חושפני ומאוד אינטימי על חיי.
 המטרה שלי בלהכניס אותך ל“מאחורי הקלעים שלי”

היא שתדעי, שמהמקומות הכי קשים אפשר
לצאת להגשמה וממש להיוולד מחדש!

ואיך רפלקסולוגיה בשיטת RTW תעניק לך
אדמה יציבה מתחת לרגליים - 

כלומר נפש יציבה ונחישות
להגשים את המטרות שלך אחד לאחד !!!
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אז בואי נתחיל... 

שלום וברוכה הבאה אישה יקרה! 

וזה רגע מאוד משמעותי בחייך  - זה לא במקרה  אם כרגע קוראת שורות אלו 
בגלל שאני הולכת להסביר ולהדגים  לך באופן מאוד מדויק עם עובדות שלא 

תוכלי להתווכח איתם - מה תוקע אותך בחיים. 

ויותר חשוב איך פשוט לזוז משם למה שמדויק לך ולמה שיחדש אותך.

אישה שלא חווה התחדשות בחייה מרגישה פשוט מתה. 

אם את כאן בעולם הזה יש תכלית מאוד גבוהה לקיום שלך וכל התסכולים שלך 
בחיים נובעים מזה שאת לא מממשת את התכלית הזאת.

חיות,  זרימה,  שם  שאין  שלך  בחיים  תחומים  יש  למה  לך  להסביר  עומדת  אני 
כרוניות  בעיות  או  במחלות  התמלא  שלך  הגוף  למה  הגשמה,  הצלחה,  אהבה, 

כאלו או אחרות. 

ואולי את מסתובבת עם  ומה קרה לחלומות הגדולים שהיו לך פעם על עצמך 
איזשהו פיזור מחשבתי או פיזור רגשי שלא באמת מפקס אותך על הנתיב הנכון 

שלך.

מה החזון הכי גבוה שלך? 

למה הוא לא בא לידי ביטוי בפועל? 

ויש לך כל כך הרבה תעודות אבל  יתכן שעברת כל כך הרבה הכשרות  זה  איך 
הם נשארו על “המדף” ובפועל את “תפרנית” או לא מספיקה לגמור את החודש 

או מרגישה תסכול שאת לא מתפרנסת בשפע מההכשרה שלך, מהייעוד שלך - 
בעיקר אם את מטפלת והקליניקה שלך ריקה או לא מספיק מלאה שלא לדבר 

על “משגשת” עד שאת מלאה באפס מקום!

אני אוכיח לך שהסיבה שזה קורה לך לא קשור בידע שלך או בכישרון שלך או 
במצב המשק, או המצב המדיני או העולמי או כל סיבה חיצונית אחרת 

הגשמה,  הצלחה,  ממך  שמונע  בתוכך  ועמוק  פנימי  יותר  הרבה  במשהו  אלא 
הפריה  ובריאות פיזית ונפשית.
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למה יש מקומות ששם את חווה חוסר ביטחון, מנוהלת מפחד, מערך עצמי נמוך 
או לא מספיק גבוה כדי לייצר לך את החיים המלאים והנפלאים שעליהם תמיד 

חלמת. 

ואיך לא להפוך -  הקורבן של הנסיבות. 

גם אם עברת טראומות רגשיות, חברתיות, משפחתיות , מניות ,תקיפות מיניות  
של  חיים  ולחיות  קורבן  להישאר  לא  איך   - מתמשך  או  פעמי  חד  אונס  אפילו 
וכמו שאני אוהבת להגיד בהרבה סרטונים שלי “איך  מנצחת. של פורצת דרך. 

להיות מלכת אור אמיתית”.

וזה קרוב אליך כהרף עין. 

יתכן ומהקריאה את תראי שעולים בך רגשות, זיכרונות ובעיקר תעצומות נפש  
- את עומדת לקבל ממני טונות של שמחה, אמונה ואהבה לעצמך. 

ואת תלמדי שאת יכולה לרפא את עצמך במו ידייך. 

למה  תביני  את  וכאן  באמת  הבעיה  בשורש  טיפלת  לא  היום  עד  פשוט 
– את  RTW מטפלת בשורש שמייצר לך את החסימה  בשיטת  הרפלקסולוגיה 
ההיא,  והשיטה  הזאת  השיטה  את  ניסית   - כלומר  שונים  לענפים  הלכת  בטח 
החלפת מטפלים, הלכת לסדנאות אולי אפילו הלכת ללמוד רפלקסולוגיה בכל 
מצגות  הרבה  וראית  תיאוריות  הרבה  שמעת  משלימה  לרפואה  מכללות  מני 

מקצועיות בתחום הגוף והנפש אולי אפילו קראת הרבה ספרים בתחום. 

אבל האמת לאמיתה שלא באמת טיפלת בשורש והשורש מתחיל מהילדות שלך.
מהקשר שהיה לך עם ההורים שלך ובעיקר עם אימא שלך. 

לא באמת הראו לך כיצד ההטבעות בנפש שהוטבעו לך עוד מילדות משתחזרות 
ברוב  ממך  ומונעות  חייך  שלך  גורליות  הכי  בהחלטות  ומתערבבות  ביומיום  לך 

המקרים לחזור על אותה שרשרת של טעויות, שגיאות או החסרות. 

גם אני הייתי במקום הזה כמעט רוב חיי הבוגרים - לא באמת מימשתי את עצמי 
שזה  ידע  בתוכי  ומשהו  מבוזבזת”  “שאני  לי  שאומרים  תמיד שמעתי  הסוף  עד 
נכון.  אז איך הפסקתי “לבזבז” את עצמי ולחיות את הייעוד שלי 24 שעות ביממה   

- הנה אני עכשיו מתחילה את ההדרכה ובע”ה זה יקרה גם לך. 

את מוזמנת לקחת עט ולרשום לך נקודות לעבודה עצמית.
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אז איך פותרים את זה?

שלב א’ – זיהוי והבנה 
לא  נובעות מרגשות  כל המחלות שלך,  להבין שכל החסימות שלך,  צריכה  את 
אם  בין  לא,  או  מודעת  את  אם  בין  שלך.  הילדות”  “מפצעי  שנובעים  פתורים 

טיפלת בעצמך מהשורש או לא - זאת עובדה. 

והנה דוגמא מהשטח: 

“הכנועה”  “הנשלטת”,  “הקורבן”,  בתפקיד  הייתה  אימא  ששם  בבית  גדלת  אם 
ואבא היה בתפקיד “השתלטן”, “התוקפני” “המסרס” 

מה שקורה לך בתת המודע הוא שנוצרה לך משוואה עקומה, מסולפת ומעוותת 
שזאת “האדמה” שלך.

כלומר תת המודע תמיד יביא אותך לשם כי זה הבית. ואף ילד או ילדה לא רוצים 
לעזוב את הבית. 

כלומר – במודע את תגידי:
“בטח שאני רוצה שפע של כסף”, “בטח שאני רוצה הצלחה”,  “בטח שאני רוצה 
בן זוג אוהב, תומך, נאמן ומכיל”, “בטח שאני רוצה זרימה במיניות”, “בטח שאני 

רוצה בטן ללא גזים או דלקות”...

אבל תת המודע שלך רוצה משהו אחר לגמרי:
הוא רוצה להישאר במוכר - בבית הישן. אם לא הייתה רשות בבית לבטא רגשות 
או בכלל להכיר בקיומם - גם לתת המודע שלך אין רשות ויותר מזה - הוא לא 

רוצה לשחרר את האחיזה “מהצנזור הפנימי” שהוטבע בו. 

לחלק הלא מודע נקרא “הילדה הקטנה” או “הילדה הפנימית” והחלקים הלא 
מודעים הללו “הילדה הזאת” – רוצה דבר אחד - את אימא. ואת הבית בכלל.

ולכן היא תתנגד לאדמה הפורייה בחייך הבוגרים - העכשווים בזמן הווה – היא 
תתנגד ותעשה המון חבלות כדי שלא יהיה לך שפע, אינטימיות, הכלה, קליניקה 
אותה מהבית מהמוכר  לוקחת  כי ההרחבה   - כאבים  ללא  בריא  גוף  משגשגת, 

והנוח. 

וכמו שאומרים בשיטת ימימה: 
“הילדה רוצה לשכון לבטח” – וכשאת לא בקשר איתה היא מנהלת אותך. 
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את  להכיל  אומר  זה  כי  הפנימית  הילדה  עם  בקשר  נמצאים  לא  האנשים  רוב 
הרגשות הכי כואבים שלה )ומי רוצה כאב?( הבעיה שלנו כבני אדם - שיש לנו 
לא  מה שהוא  כל  ולא  ואפקטיבי  טוב  הוא  שנעים  מה  כל  לא  כאב.  לגבי  בורות 

נעים  - הוא לא טוב. 

נחזור לתת מודע שלך:
אם אימא הייתה קורבן ואני אהיה מצליחנית, סמכותית, אסרטיבית, מוגשמת זה 
וזה לבגוד בקודים של המשפחה ממנה  נשמע נפלא אבל זה “לבגוד” באימא” 

באת.

 והילדה שבך רוצה:
למקומות  אותך  תמשוך  תמיד  היא  אז  הבית  עם  קו  ליישר  רוצה  היא  שייכות, 

המצמצמים. כמו הבית. 

ומתי?   החלשות  מצפון,  נקיפות  אשמה,  אמונה,  חוסר  בושה,  מבוכה,  ותייצר 
כשמגיע רגע לקחת החלטה שתוציא אותך למרחב, להגשמה, ליוזמות חדשות 
לאופציות חדשות, למינוף העסק או הקליניקה שלך  לקשרים בריאים עם אנשים, 
יש  אלא  “ונשלט”  “שולט”  או  “וחלש”  “חזק”  אין  שבה  ושוויונית,  טובה  לזוגיות 
אהבה הדדית ורצון משותף והבנה והיא אפילו תמנע אפשרות לרפואה שלמה 
בגוף - למה? כי אם את מרגישה הרחבה, אם הגוף שיחרר את האחיזה מהעומס 

הרגשי או הפיזי זה פרידה מהבית.

עלינו להתייחס אל הגוף כאל נפש. “ונפש עמוסה זאת אחיזה שלך”. בתת המודע 
כמובן. 

ויש כאן עוד היבט:  מי יהיה עם אימא - אם תצאי  לעולם הגדול? 

וחוץ מזה - אימא לא תוכל להכיל אותך כמצליחה כלא-קורבן כמוה ואז תישארי  
בלי אימא. וילדה מקבלת הדהוד לקיומה רק מההורה שלה בדרך כלל מאימא. 

משלב   - למקום  ממקום  לנוע  כדי  אדמה  חייבות  אנחנו  אימא,  חייבות  ואנחנו 
לשלב...

אז כדי לוודא שלא תיפרדי מאימא 
הילדה הפנימית שבתוכך קושרת קשר של הסכמה – “ברית נאמנה”  עם אימא 

ונשארת איתה במצב הקורבני. וזה מה שתוקע אותך תכל’ס בחיים. 

הגשמה,  שפע,  של  חדשים  לחיים  לצאת  יכולה  את  שבו  האמת,  ברגע  כלומר 
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עצמאות רגשית, שבהכרח מובילה לעצמאות כלכלית - הילדה שמה שם “ברקס” 
ועושה מלא הסתבכויות ופלונטרים - והנה את נתקעת באותו מקום.

לפעמים המציאות מאוד תשכנע אותך - שזה בגלל המצב -”אני לא יכולה ללמוד 
 – XYZ משהו חדש או להתפתח בתחום מסוים או להשיג משהו מסוים כי אין לי

אבל זה אף פעם לא בגלל המציאות: 

הכאב - הקושי – חוסר האונים - היה שם עוד הרבה קודם - 
אם תזיזי את כל פרטי המציאות ותראי מה הרגש שנמצא במערכת את תגלי,  
יותר מוקדמים  שעם הכאב או הפחד או חוסר האונים נפגשת בשלבים הרבה 

שלך. 

של  וחסימות  נפשיים  חומרים  עבורך  חשפה   - בקולך  שמעה  שלא  המציאות 
שנים שהדחקת כי זה היה כואב מדי להכיל כל כך הרבה כאב.

ולזוז לאזור נפשי חדש ומעובד כשעוד לא בנית אותו בתוכך זה לא אפשרי. אי 
אפשר להישאר באוויר - צריך מקום פנימי חדש שאליו נוכל ללכת. 

את  הסם  את  צורכת  היא  הטוב  החומר  את  לה  אין  ואם  חיות  חייבת  המערכת 
השלילי. הקשר עם ההורים זה כמו אדרנלין וצריך לעבור תהליך גמילה. זאת גם 

הסיבה לכל ההתמכרויות בעיות אכילה ועוד הרבה בעיות פסיכו פיזיות. 

ולכן שנים את נשענת כמו “קביים” על הצורות הרגשיות של הילדה.

כל מה ששלילי זה מהילדה. וכל מה ששלילי זה לא אמת - רק הטוב זה אמת. 
אין רע גם אם אנחנו לא מבינים כלום. השם טוב וכל מה שהוא ברא זה טוב וגם 
“ייסורי אהבה” שבאו לעצב אותך למי שאת  הייסורים שאת חווה או חווית הם 

היום או אמורה להיות כשתעבדי על השטח שקיבלת לעבוד בחיים האלו. 

מהאימא   – מהבחוץ   – מהדמות  לקיומה  אישור  צורכת  היא  אמונה.  אין  לילדה 
לצורך העניין.

מנוגדים.  כוחות  שני  בין  לחדש,  הישן  בין  מאבק  ממש  זה  אמונה.  יש  לבוגרת 
וכאשר את יותר מחזקת את הטוב, את הבוגרת - מזהה את הדפוסים של הילדה 

ונותנת לרגש הכי כואב שלה מענה - זה מחלץ אותך. 

ההחלשה העצמית, ההנמכה, האחיזה באמונות המגבילות - יש להם תפקיד אחד 
- להשאיר אותך במוכר. “בדת המשפחתית” שזה הנאמנות לצמצום, קורבנות 

וחוסר ביטוי.

ואם בדוגמא שלנו - אבא שלט בכסף ושלט בכסף כאמצעי ענישה או שליטה 
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הרבה  בבעלותי  ויהיה  עשירה  אהיה  ואם   - “הרע”  הוא  אז  בכלל  בבית  באימא, 
כסף - אז אני אהיה רעה כמו אבא. כלומר עלי להיות ענייה כדי להרגיש שאני 
טובה - זאת התניה שלילית שמנהלת לך את החיים והנה התשובה - למה אין לך. 

בין  להפריד  איך  וללמוד  הללו  לזהות את המקומות  ללמוד   - הוא  לכן הפתרון 
“זמן ילדה” לזמן בוגרת”.

ולהסכים לשלם את המחיר של הצלחה שהוא “פרידה מאימא ואבא” מהקולות 
המחלישים שהופנמו לך בנפש. )אם היו גם דברים טובים את זה נשאיר(.

אך מהמחליש ניפרד. 

ופרידה כרוכה באבל. 

אבל זה רק מעבר ומשם את צומחת לחיים שתמיד רצית. 

ולא העמקת  למטפל  או ממטפל  לשיטה  התרוצצת משיטה  היום  הסיבה שעד 
לשורש - זה בדיוק בגלל זה - הכאב או האבל של הפרידה הפנימית.

תחשבי כמה בלתי אפשרי זה להוציא ילדה בת 3 מאימא שלה, אפילו האימא הכי 
גרועה בעולם - הילד או הילדה תמיד ישאפו לחזור אליה.

וזה מה שקורה בתוכך כבר שנים - אבל זה מה שתוקע אותך מלחיות כמו בוגרת 
- כמו מי שאת במהות הנצחית שלך - תחשבי איזה מחיר את משלמת על חוסר 
של  מהמקום  תחיי  אם  תרוויחי  וכמה  לגדולה.  מקטנה  להפוך  שלך  המוכנות 

הגדולה. 

החיים תכננו לך הרבה יותר ממה שאת עושה בפועל. 

בלי  רפלקסולוגיה בשיטת RTW לא הייתי מצליחה לעבור את המעבר הזה של 
שחרור מוחלט מהקולות הישנים את “הפרידה מאימא הפנימית” ולהיות האימא 
חיות  בשפע  ומלא  עוצמתי,  חדש,  ממקום  עצמי  את  ולגדל  עצמי  של  הטובה 

וחיוניות. 

וכעת  אספר לך איך זה עובד, איך עושים את ההפרדה הנפשית הזאת דרך הגוף 
ואיך מטמיעים את ההבנות החדשות, את האור והשפע לתאים בגוף. 

בכף הרגל  כל מה שאמרתי כעת(  )את  לזהות  איך  לומדת  - את   RTW בשיטת 
ולשחרר את האחיזה מכל ההתניות, האמונות המגבילות, האחיזה בקולות מהבית 

ולפתוח את כל הצינורות שלך לשפע - ואז השפע נכנס פנימה למערכת. 
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מה  את  להרגיש  איך  מלמדת  אני  השיטה  את  שמלמדת  וכמורה  כמטפלת 
שמהטופל מרגיש בתוכו - כאילו את מטיילת יחד איתו בתוך הגוף שלו ובתוך 

הנפש שלו וזה עוזר לך להנחות אותו לפתיחת כל החסימות שלו.

ממש להרגיש את מה שקורה לאיברים שמשחררים את האנרגיה שהייתה  כלואה 
נחוץ לך  ומה  ומתי ללחוץ על כף הרגל  יודעת איך, כמה  ואז את גם  במערכת 
)כשאת עושה לעצמך( או למטופל שלך כדי לצאת מאיזשהו “לופ” רגשי או מבוי 

סתום שלא מאפשר לך להתקדם לשלב הבא..

)“נפש עמוסה זאת אחיזה שלך”( 

כדי שתוכלי ממש לחלץ את עצמך קראי עד הסוף להמשך? את איתי? 

יופי... אז בואי נמשיך 
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המסע שלי התחיל לפני 23 שנה כשאימא שלי נפטרה מהמחלה.

לי, שבהם חייתי מתוך  וזאת הייתה רק ההתחלה של חיים מאוד קשים שציפו 
הישרדות כלכלית מאוד קשה עם המון משברים, וצמצום מאוד גדול.

אפילו לעמוד בתור לקופאית בסופר היה בשבילי כמו לפני מתן גזר דין והייתי 
ובראש  להגיד  ולא אדע מה  ושאני אתבייש  יעבור  לא  בחרדה שהכרטיס  ממש 
הייתי מתכננת איך אצא מהבושות או על איזה מוצר אוותר כדי שאוכל לקנות 

את מה שנחוץ לי.

תמיד הייתי במצב של חובות אדירים ובלב היו לי חלומות אדירים.

לא פתורים עם  וכעסים  רגשיים מאוד קשים, מלאת פלונטרים  הייתי במצבים 
בני המשפחה שלי, עם החיים ואלוהים. ולמרות שהייתה לי עבודה מסודרת לא 

הצלחתי לנהל חיים מסודרים עם שפע, תמיכה.

ולמרות שהייתה לי משפחה  היו לי גם  לילות שהלכתי לישון רעבה. כי התביישתי 
לחשוף שאני בכזה מצב ירוד. כל כך פחדתי מביקורת ושהסביבה  הקרובה תגיד 

לי שאני לא אחראית ולא יודעת לנהל את החיים שלי כאדם בוגר. 

הרגשתי כישלון אז העדפתי ללכת לישון רעבה. 

סבלתי מקור רגשי וזה גם התבטא בתסמינים פיזיים. 

למרות שלמזלי תמיד הייתי בריאה:  הצוואר שלי היה תפוס באופן כרוני כמעט 

הוא היה “נתקע” לי וזה היה כאבי תופת 
וגב תפוס עם המון כאבים בגב התחתון היו עניין שבשגרה 

ובעיות עיכול מכאן ועד הודעה חדשה. 

כל החיים שלי היו סוג של עצירות. 
הייתי בכזאת הישרדות שגם כשהייתי חולה לא נתתי לעצמי להפסיד ימי עבודה.

הרבה עצב היה בתוכי. והרבה פעמים עשיתי כל מה שיכולתי כדי להסתיר אותו, 
להדחיק אותו ולהכחיש אותו אפילו מעצמי. 

ממש לא ידעתי להגיד “לא” או לשים גבולות כשזה לא התאים לי. 

התחברתי לאנשים ששאבו ממני אנרגיה, שניצלו אותי ואף התעללו בי רגשית, 
פיזית ומינית.  

- הפרטים האלו נשמעים מאוד קשים  כנה  אבל אני חייבת להיות איתך מאוד 
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אבל הייתי “הקורבן” המושלם”. 

היום אני יודעת שהיה לי רווח סמוי להישאר במקום הזה. ואם הקשבת בתשומת 
לב - אז גם את יודעת מדוע אחזתי “בקורבנות” וצריך לדעת להיגמל מתחושת 

הקורבן כי זה ממכר, בעיקר כשסיפור החיים הוא כל כך כואב וקשה. 

המציאות  אם  גם  במציאות.  נמצא  לא  שהכאב  להבין  שנה   20 כמעט  לי  לקח 
משכנעת. 

מטופלים שעוברים אצלי תהליך מבינים את זה היום כבר בפגישה הראשונה או 
השנייה ומי שלומדת את השיטה יודעת כבר לשחרר מעצמה. 

לא צריך לשרוף 20 שנה על עיכובים מיותרים.
חבל על כל יום שעובר ללא יצירה, הגשמה, סיפוק ושמחה.

חבל על כל יום שעבר ללא אמונה בטוב. 

עצמית  אמונה  היא   - לברכה  זיכרונה  מאימי  שקיבלתי  הטובים  הדברים  בין 
אדירה בי ושנועדתי לעשות דברים גדולים בעולם - המילים שלה, האהבה שלה 
והאמונה שלה הם אלו שגרמו לי לקום פעם אחר פעם על הרגליים. גם אחרי 

לכתה. 

אבל הפער הזה בין מי שאני ומה שאני יודעת שאני יכולה לעשות לבין מה שקרה 
בשטח היה פשוט נורא.  

והתסכול הזה שאני רוצה להגיע הכי רחוק שאפשר בחיים ולבטא את הכישורים 
שלי אל מול ההישרדות הכלכלית, הרגשית והבינאישית עוררו בתוכי את חוסר 

האונים שהיה שם במערכת. 

20 סבלתי מאבל מודחק כי לא קיבלתי טיפול רגשי נכון של עיבוד רגשי  בגיל 
של האובדן של אימא שלי ובכלל ריפוי של פצעי ילדות וטראומות שמעולם לא 

קיבלו מענה והרבה לבד. 

ופסיכודרמה  משחק  ללמוד  כשהתחלתי   ,28 בגיל  כלומר   - שנים   8 אחרי  רק 
הכשרות  לעבור  התחלתי  עמוק,  מאוד  נפשי  טיפול  ועברתי  משחק  באמצעות 

בארץ )ואחר כך גם בחו”ל( ולבסוף גיליתי את עולם הרפלקסולוגיה. 

כפות  דרך  קיבלתי מתנה משמיים, שבה  נכון  יותר  או  שיטה מדהימה  פיתחתי 
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הרגליים מאבחנים, מזהים ומשחררים את השורש של הבעיות הפיזיות והרגשיות 
כך שהיא תקבל את המסרים החדשים, ההבנות  על מערכת העצבים  ועובדים 

החדשות, האמונות החדשות - ותשחרר את הדפוסים הישנים מהמערכת.

ובעיות  דיכאון  נגד  כדורים  לקחת  שחשבתי  צעירה  כבחורה  בחיי  שלבים  היו 
רגשיות נוספות מהן סבלתי.

זאת הייתה הפעם הראשונה שלי שהרגשתי שיש כוח אדיר שהוא יותר חזק ממני 
ממש הרגשתי את החיבור לשמיים, לבורא.

 בתחושה לא קראתי לו בשם.
קיבלתי את ההבנה שהוא יותר חזק מכל הבעיות שלי: וזה שמר עלי לא לקחת 
כדור כימי כפתרון לבעיות שלי. קיבלתי כוחות נפש עצומים לטפל במקומות הכי 

כואבים שלי ולצאת לאור מהחושך הכי גדול.

ואיפה נמצא בורא עולם? בערפל, בחושך. צריך ללכת לשם ואז מגלים את האור. 

 אז - לא ידעתי לקרוא לזה “ריבונו של עולם” או “בורא עולם” או “הקדוש ברוך 
הוא” – והיום אני יודעת. הוא חי וקיים ואני מרגישה אותו בכל טיפול בכל סדנה 
ובכל קורס. בעצם בכל נשימה.  “הוא עושה לכל המעשים”. “הוא המוחץ והוא 

המרפא”.

ה  ֶּ דִי אֲנִי אִָמית וַאֲחַי י אֲנִי אֲנִי הּוא וְאֵין אֱֹלהִים ִעמָּ ה ִכּ "רְאּו עַָתּ
יל" דִי מִַצּ ָּ א וְאֵין ִמי י  וַאֲנִי אֶרְפָּ מָחַצְִתּ

דברים לב לט 

היום אני חיה, אוכלת, נושמת, פועלת את היעוד שלי. 

הלב שלי מלא בהודיה, באור, בשמחה, בחופש פנימי ואין לי מספיק שעות ביממה 
כדי לעשות את כל מה שיש לי לעשות.

אני חיה מתוך שפע רגשי, כלכלי, חברתי, פיזי... כל הבעיות שתיארתי נעלמו לי 
מהגוף ומהחיים. 

הסיגריות, הקפה, האוכל הלא בריא, העצב, האנשים הלא נכונים - כולם נשרו 

ואני חיה את השליחות שלי. 
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החברים שנמצאים סביבי מפרגנים לי, תומכים בי ומשקפים לי את האור והאהבה 
שבתוכי. יש ביננו הפריה הדדית והמון צחוק. 

כן אני צוחקת המון במהלך היום. ומי שנמצא לידי בדרך כלל מחייך. 

סלח  שלי  והלב  ואור  אהבה  אליהם  וחשה  שלי  המשפחה  בני  עם  בשלום  אני 
והשלים עם העבר.

היום כל המערכת שלי עסוקה בהווה וביצירה - המון יצירה. ותצפו לעוד בשורות 
טובות בהמשך.... 

אני יודעת שכל אחת יכולה ללמוד איך לרפא את עצמה. לא משנה בכלל מה 
את רוצה בחייך - זה אפשרי.

יכולה  ואת  הגבול...  הם  השמיים   - שבתוכך  הפנימי  למורה  שתתחברי  ברגע 
עצמו.  שלך. מהבשר  עמוק  הכי  חיבור מהשורש  מתוך  רק  אותו  למצוא  ללמוד 
שלך  הנפש  לשורש  מטאפורה  רק  שהם   - רגלייך  מכפות   – מהשורש  תתחילי 

ומשם ניתן לשחרר את החסימות הקשות ביותר. 

טיפלתי כבר בלמעלה מ- 3000 נשים ב- 12 השנים האחרונות.

ב- 5 שנים האחרונות העברתי כ- 100 סדנאות וקורסים.

ולקורס שמלמד את השיטה מגיעות נשים מכל הארץ, בגילאי  ולקליניקה שלי 
30-65, כמעט עם כל סוגי הבעיות הפיזיות והרגשיות:

מחרדה קלה ועד דיכאון קליני וצריכת כדורים כימיים.

לייעוד חדש  יצאו  נשים שהיו תקועות שנים במקומות עבודה מאוד מצמצמים 
ועשו הסבה מקצועית.

מהרגע שאני קמה ועד הרגע שאני הולכת לישון אני בתשוקה אדירה למה שאני 
עושה. 

לשיטה שפיתחתי קוראים RTW - שזה:

REFLEXOLOGY, THERAPY, WOMAN

וזאת מתנה משמיים.

והפכו אותי למי שאני  והם הכשירו אותי  “ייסורי אהבה”  הייסורים שעברתי היו 
היום.
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בערכת הסרטונים שלפנייך את תדעי:

- איך להתחיל את הצעדים הכי משמעותיים שלך בשחרור אמיתי וחופש פנימי 
להגשמה שלך בפועל. 

- ואיך להיות המרפאה הכי טובה של עצמך – לחיות מתוך החזון הכי גבוה שלך 
ולחיות חיים בלתי רגילים ללא עכבות וללא המיותר.  

גבוה  עצמי  לערך  שלב  אחר  שלב  אותך  שילווה  מקצועי  מדריך  תקבלי  את   -
ומנצח ולשחרור מחסימות קשות, כולל תרגילים על כפות הרגליים ומדיטציות 

לתרגול

ובעיקר את תביני איך עושים את השינוי הכי גדול בחיים - בדיוק כפי שאני   -
לעלות משלב  כדי  ותמיד אעשה  אותי  כל מה שעיכב  להסיר את  כדי  עשיתי 

לשלב עד ה- 120 ...

ואיך להתקרב לעצמך כי “שינוי הוא תוצאה של התקרבות אל עצמך”  
  )ימימה זצ”ל(

אם תרצי לדעת איך לעשות את כל זה בעצמך ולרפא את עצמך ואת היקרים לך 
מכל בשיטת RTW, שיטה שעשתה מהפכה בחיי ובחיי נשים כה רבות - לחצי על 

כפתור ההרשמה כעת וכל הפרטים שם.

לחיצה אחת שתשנה לך את החיים 

תודה שהשקעת מזמנך
ומקווה שמעכשיו תעשי את הצעד הראשון לאור הגדול.

שלך,
גלילה עדי


