
Milé ženy, muži, 

rády bychom vás pozvaly do programu jaterní očisty.  

Jde o 9ti denní očistu jater dle Anthonyho Williama, díky které si můžeme jednoduchým a 
velmi snadno žitelným způsobem zregenerovat naše játra. Tato očista je krátká, úderná a není 
zdaleka tak náročná jako 28mi denní, kdy se jí je syrové ovoce a zelenina. Zde si dáte i teplé 
jídlo, jen podle přesně daného jídelníčku. Je tak velmi snadno zvládnutelná a na přitom 
pocítíte odlehčení a tělesnou změnu. Budete se cítit lehce a vaše játra se budou smát. 

Očistu máme na sobě vyzkoušenou, už jsme jí provedly několik skupin lidí a máme s ní 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. Naším 
cílem je, aby na očistu nikdo nebyl sám. Společně tak programem proplujeme v lehkosti. 

Jak bude vše probíhat: Na začátku vám představíme celou očistu v nahraném videu, které 
vám dáme k dispozici. Budeme reagovat na vaše dotazy, zodpovíme vše, co vás bude zajímat. 
Důležité je mít jasný svůj záměr, se kterým do programu vstupujeme.  

Vše bude probíhat online v uzavřené FB skupině. Zde budeme sdílet své zkušenosti, 
podporovat se navzájem. Skupina bude plná informací i receptů, které jsou velmi chutné a pro 
naši očistu vhodné. Nabídneme vám odborné informace, jídelníčky. Součástí programu budou 
také živá vysílání přímo na skupině s možností pozdějšího shlédnutí a společné setkání online 
s možností sdílení a zodpovězení všech vašich dotazů. Budeme připraveni vás dle potřeby 
podpořit, možné jsou i individuální konzultace.  

28. 3. od 18 hodin proběhne nezávazné informační živé vysílání - můžete se připojit na 
tomto odkazu 
https://us06web.zoom.us/j/81171954251 

Záznam z vysílání vám na vyžádání rádi pošleme. 

Pokud se rozhodnete do očist vstoupit, přihlásit se můžete na www.radostmost.cz v záložce 
„očisty“. 

Svou energii, kterou do provázení léčivé očisty vkládáme, si ceníme: 
• na 1000 Kč/osobu, pokud jste s námi očistu ještě neprocházeli, 
• 750 Kč je cena pro ty z vás, kteří již nějakým naším programem prošli opakovaně 
• a zdarma je pro ty z vás, kteří jste s námi již nějakým programem prošli, a na základě vašeho 
doporučení se na očistu přihlásí další 3 lidé 

Po úhradě na č.ú. 2501221329/2010 ( do poznámky uveďte jarní očista a své jméno), vás 30. 
3. 2023 přidáme do FB skupiny, ve které budeme očistou provádět. 

Těšíme se na všechny z vás, které se rozhodnete do očisty vstoupit a zkvalitnit si tak svůj 
život a věříme, že vám to přinese do života víc, než si teď dokážete představit, stejně tak, jak 
se to stalo u nás samotných.  



Alča a Marťa  

Harmonogram jarní očisty: 

30. 3.  přidáme všechny zájemce do uzavřené fb skupiny, kde najdete i všechny potřebné 
informace 

1. 4 . – 9. 4. Proběhne vlastní jaterní očista 

10. 4.  – 12. 4. Podpora a sdílení po očistě inspirace jak se nadále stravovat plus tipy jak své 
zdraví a vitalitu udržet 

Po dobu očisty bude ve středu probíhat na skupině živé vysílání, kde se dozvíte další kroky, 
bude prostor pro vaše sdílení, dotazy a vše, co budete potřebovat. 

 


