
Milé ženy, muži, 
rády bychom vás pozvaly do programu jaterní a lymfatické očisty.  
 
Jde o 9ti denní očistu jater dle Anthonyho Williama, díky které si můžeme 
jednoduchým a velmi snadno žitelným způsobem zregenerovat naše játra.  
 
A 3denní očistu lymfatického systému dle Normana Walkera, která nám ve třech 
dnech pomůže pročistit lymfu a odstranit z tohoto systému velké množství toxických 
látek. Kůže se nám vyhladí a bývá i viditelné zlepšení celulitidy.  
 
Obě očisty na sobě máme vyzkoušeny, na jaře jsme jimi již provedly první skupinu a 
máme s nimi velmi dobrou zkušenost. 
 
Náš program jsme sestavily tak, aby byl žitelný, srozumitelný, podpořil vaše 
rozhodnutí, poskytoval vám odborné informace a oporu v těžších chvílích, které se 
mohou objevit. Společně tak programem proplujeme v lehkosti. 
 
Vše bude probíhat online v uzavřené FB skupině. Zde budeme sdílet své zkušenosti, 
podporovat se navzájem. Skupina bude plná informací i receptů, které se k očistám 
vztahují. 
 
Jak bude vše probíhat:  
 
Od konce října naleznete veškeré informace k očistám na veřejné FB skupině „ vitální 
život“, kam se může každý z vás zdarma připojit. Informace tam najdete přehledně 
v záložce „průvodci“, všechny pěkně pohromadě.  
 
Pokud se rozhodnete do očist vstoupit, přihlásit se můžete na www.radostmost.cz 
v záložce „očisty“. 
 
7. 11. přidáme všechny přihlášené zájemce do uzavřené fb skupiny  
8. – 10. 11. na skupině naleznete veškeré případné informace a úvodní video 
9. 11. Proběhne na skupině první společný zoom, kde se již můžete připojit i vy, 
znovu vše vysvětlíme, zodpovíme vaše dotazy, obavy 
11. 11. – 19. 11.. očista jater – 9 dní 
20. 11. – 22. 11. očista lymfatického systému – 3 dny 
23. 11. – 30. 11. přechodová podpora a inspirace jak se nadále stravovat plus tipy 
jak své zdraví a vitalitu udržet 
 
Po celou dobu očisty bude každý týden ve středu probíhat na skupině společný zoom 
vysílání, kde se dozvíte další kroky, bude prostor pro vaše sdílení, dotazy a vše, co 
budete potřebovat. Z každého zoomu zůstává na skupině záznam. 
 
Svou energii, kterou do provázení léčivé očisty vkládáme, si ceníme: 
• na 1000 Kč/osobu, pokud jste s námi jaterní očistu ještě neprocházeli, 
• 750 Kč je cena pro ty z vás, kteří do očisty vstupujete opakovaně 
• a zdarma je pro ty z vás, kteří jste s námi již očistou prošli, a na základě vašeho 
doporučení se na očistu přihlásí další 3 lidé 
 



Po úhradě na č.ú. 2501221329/2010, vás 7. 11. 2022 přidáme do FB skupiny, ve 
které budeme očistou provádět. 
 
Těšíme se na všechny z vás, které se rozhodnete do jaterní a lymfatické očisty 
vstoupit a věříme, že vám to přinese větší vitalitu, zdraví i inspiraci, tak, jako se to 
stalo u nás samotných. 
 
Alča a Marťa 


