LŪGŠANA, KAS DZIEDĒ VISUS LĀSTUS, PALĪDZ PATSTĀVĪGI NOŅEMT VISUS LĀSTUS!
Kas ir lāsts un kā tas atšķiras no kaitējuma!
Lāsts- tās ir spēcīgas ļaunas domas vai mutiski vēlējumi, neizmantojot melnās maģijas līdzekļus, tas ir, neizmantojot
melnās maģijas rituālus. Lāsts var būt vērsts uz nāvi, uz slimību, uz neveiksmi, uz bezdarbību, uz nabadzību, uz vientulību
utt.
Neskatoties uz to, pat neizmantojot maģiju, lāsts dažreiz var būt pat postošāks par kaitējumu. Lai uzliktu kaitējumu
parasti ir nepieciešami vienas vai otras palīgierīces, lietas, maģiskā rituāla norises apstākļi, bet lāsts var tik uzlikts bez
īpašas piepūles. Lāsta programmas izpildīšanās procesā nedarbojas tikai vienīgi lāsta uzlicēja enerģētika. Šeit ļoti spēcīgi
palīdz tumsas spēki. Brīdī, kad cilvēks izsaka lāstu, no viņa kopā ar tumšu mākoni iznāk ārā daļa viņā mītošo dēmonu, pie
tiem pievienojas citi, kas atrodas tuvumā un šis bars dodas pie lāsta objekta, iekļūst viņā, bet ja nolādētā cilvēka
aizsardzība (aura) ir gana spēcīga paliek dzīvoties ap viņu un gaidīt brīdi, kad būs iespējams cilvēkā iekļūt. No brīža, kad
tie ir iekļuvuši cilvēkā, sākas aktīva šīs negatīvās programmas izpilde. Pie tam, ja cilvēks ir garā spēcīgs un dievbijīgs, lāsts
var tā arī cilvēkā neiedzīvoties un neizpildīties pilnā mērā, bet vienkārši karājas uz cilvēka pat līdz nāves brīdim un pēc
tam var tikt nodots pēcnācējiem.
Situācija ar lāstu ir sarežģīta arī tāpēc, ka ir cilvēki, kas var uzlikt lāstu neapzināti un bieži pat nesaprot, ka ar savām
domām vai vārdiem rada apkārtējiem reālas slimības, neveiksmes utt. Var aiziet pat līdz nāvīgām sekām.
Un pēc karmiskiem likumiem lāsta sūtītājam agri vai vēlu viss atgriežas atpakaļ, kā visāda veida nelaimes.
Ir cilvēki, kas ir tālu no melnās maģijas, tomēr apzinās savu lāstu spēku un nepieciešamības gadījumā izmanto savu
tumšo spēku pilnīgi apzināti.
Burvji un raganas bieži pilnīgi apzināti uzsūta lāstu kopā ar kaitējumu, lai garantēti nodarītu pāri upurim.
Kopumā ir grūti atrast cilvēku, kas savas dzīves laikā nav uzsūtījis citam nevienu lāstu. Un ir cilvēki, kas sūta lāstus vienā
vai citā veidā katru dienu. Iedomājieties cik smagas karmiskās pēdas velkas tiem līdz?
Tātad vai ir iespējams iznīcināt, izklīdināt lāstu, ko paši esam sūtījuši?
Ir iespējams, lasot speciālu lūgšanu, adresējot to cilvēkam, kuram lāsts tika sūtīts.
Tomēr ne visus savus lāstus mēs varam atcerēties un neitralizēt. Bet par lāstiem, kuri ir uzsūtīti uz mums, mēs varam pat
nenojaust.
Tāpēc , lai risinātu šo problēmu, tika izveidota lūgšana, kas neitralizē un sadedzina vienlaicīgi visus lāstus, kurus esam
sūtījuši mēs, un visus lāstus, kas kādreiz tika sūtīti mums. Lūgšana ir diezgan gara- 2 lappuses, un tā ir pati garākā no
mūsu lūgšanām. Lai to izlasītu, būs nepieciešams ne mazums enerģijas. It īpaši pirmajā reizē. Tas arī ir saprotams, tiek
attīrīti „Avgija staļļi” (***sengrieķu mitoloģija). Daudzi cilvēki lasa to ar grūtībām, stostās, pūš un elso, svīst un sarkst, it
kā nēsātu baļķus. Bet pēc izlasīšanas sēd bez spēkiem, it kā pēc triju stundu garas pirts.
Kā lūgšanu izmantot?
Vislabāk ir lasīt skaļi. Uzreiz pēc „Enerģētiskās attīrīšanās” un/vai „Saules meditācijas”.
Pirmo nedēļu lasīt katru dienu, vienu reizi dienā. Tā notiek attīrīšanās no visiem iepriekšējiem lāstiem. Vēlāk lasīt vienu
reizi nedēļā. Tā notiek lāstu profilakse , lai tie neuzkrātos.
Jo vairāk cilvēkam bija lāstu, jo grūtāk šo lūgšanu ir lasīt un spilgtāk izpaužas attīrīšanās krīze.

Attīrīšanās krīze.
Attīrīšanās krīze var izpausties no vairākām minūtēm līdz vairākām nedēļām. Viss ir atkarīgs no lāstu skaita un to kopējā
spēka, kas tika uzlikts uz cilvēka un ko cilvēks ir sūtījis citiem. Attīrīšanās krīze ir attiecināma uz reāli paveikto garīgo
darbu. Ja cilvēks lasa šo lūgšanu skaļi un brīvi, un pēc tam nemaz nejūt attīrīšanas krīzi, tas nozīmē, ka uz viņa nebija
uzlikti lāsti un no viņa tie arī nav izgājuši. Bet tādi cilvēki ir retums.
Visizplatītākie attīrīšanās krīzes simptomi: galvas sāpes, augsta temperatūra, asins spiediena izmaiņas, nespēks, reibonis,
apātija, slikta dūša, vemšana, gremošanas traucējumi, lauzoša sajūta ķermenī, miegainība.
Lūgšanas izveidošanas vēsture.
Mūsu dziedināšanas darba sākumā, kopā ar Olgu Jermakovu mēs bieži saskārāmies ar situāciju, kad noņemt kaitējumu
no cilvēka nebija iespējams tāpēc, ka uz tiem bija uzlikts ļoti spēcīgs lāsts. Tas bija grūts uzdevums, jo manām lūšanām
šie lāsti nemaz nepadevās. Lāsti nepadevās arī „Enerģētiskajai attīrīšanai” un „Saules meditācijai”. Visticamāk tie bija
karmiski lāsti, tātad cilvēka nopelnīti lāstu gadījumi. Tas nozīmē, ka uz cilvēka atradās lāsts, kas spoguļoja tos lāstus,
kurus cilvēks pats kādreiz bija sūtījis citiem.
Tad mēs sapratām, ka ir nepieciešama lūgšana, kur cilvēks pats apzināti atsakās no saviem lāstiem un vienlaicīgi
sadedzina visus lāstus, kas atrodas uz paša. Tāpēc bija jāizveido šīs speciālā lūgšana, kad cilvēks to lasa pats visi lāsti, kas
atrodas uz viņa tūdaļ sāk degt. Pats par sevi, ka sadeg ne tikai tie lāsti, kas atrodas uz cilvēka, bet arī tie, kas tika sūtīti
citiem cilvēkiem. Bet cilvēku var būt desmitiem un pat simtiem! Pie tam tiek neitralizēti pat tie lāsti, kas tika izveidoti
pagājušajās dzīvēs, bet nav paspējuši realizēties. Tāpēc lasīt šo lūgšanu pirmo reizi daudziem cilvēkiem ir ļoti grūti, jo tiek
veikts liela apmēra enerģētiskais darbs.
Tad, 2004. gada rudenī mēs vairumā veicām individuālo pieņemšanu un ja uz cilvēkiem bija lāsts, tiem nācās obligāti
nākt pie mums un lasīt šo lūgšanu vismaz vienu reizi. Ja lāstu uz cilvēka nebija, mēs varējām veikt cilvēka attīrīšanu, lasot
lūgšanas attālināti.
Tagad mēs jau sen neizmantojam šo lūgšanu, jo mūsu dziedināšanas spēks ir manāmi pieaudzis un jebkuri lāsti sadeg
tiklīdz es sāku lasīt cilvēkam citas attīrošās lūgšanas. Pie tam nav svarīgi, kur cilvēks atrodas un vai ir informēts par
seansu.
Kaut arī mums ar Olgu Jermakovu šī lūgšana jau ilgu laiku ir noiets etaps, tai piemīt milzīgs attīrošs spēks cilvēkiem, kas
ir tikai ieinteresējušies nopietni attīrīt sevi un savu likteni no tumšo spēku jūga.
Vai šī lūgšana ir jālasa tiem cilvēkiem, kurus mēs ārstējam attālināti? Vai šī lūgšana ir jālasa tiem cilvēkiem, kuri
neatceras to, ka ir kādam sūtījuši lāstu?
Tie, kas paši nekad nevienam nav sūtījuši lāstu, bet gan nēsājuši lāstu uz sevis, šīs lūgšanas lasīšana it kā īpaši nav
vajadzīga, jo mūsu lūgšanas neitralizē visus lāstus, kas uz tiem atrodas, jau pirmajā seansā. Bet pēc mūsu ārstēšanās
kursa beigām, lūgšanu ir ieteicams lasīt 1 reizi nedēļā vai mēnesī, profilaktiskos nolūkos. Ja Jūs saskaraties ar cilvēkiem,
kas katru dienu bārsta lāstus, tādā gadījumā nāksies lasīt šo lūgšanu katru dienu, vienu reizi. Šādi gadījumi dažreiz mēdz
notikt pat pašu ģimenēs. Gribu arī piezīmēt, ka cilvēki, kas bieži ap sevi bārsta lāstus ir cilvēki, kurus spēcīgi apsēduši
tumšie spēki ir nepieciešama steidzama attīrīšanās no tiem.
Tiem, kas paši ir kādam sūtījuši lāstu, šī lūgšana būs ļoti noderīga, lai neitralizētu visus izsūtītos lāstus. Šeit ir vēl viena
nianse- bieži cilvēki sūta lāstus tad, kad ir aizkaitināti, atrodas šoka vai stresa stāvoklī, kad apziņa ir aizmiglota un
tumšajiem spēkiem ir vieglāk kontrolēt cilvēka gribu un mudināt tos lāsta izteikšanai. Pats briesmīgākais šajās situācijās
ir tas, ka bieži cilvēks pat nesaprot, ka ir kādam sūtījis lāstu un pat atmiņas par šo faktu nesaprotamā veidā izzūd, acīm
redzot, tumšie spēki, kas mudina sūtīt lāstu, tās vienkārši dzēš.

Tāpēc šīs lūgšanas lasīšana netraucēs nevienam, pat tiem, kas pie mums attīrās un neatceras to, ka kādreiz kādam būtu
sūtījuši lāstu.
LŪGŠANA, KAS DZĒŠ VISUS LĀSTUS
Es piesaucu Dieva Eņģeļus un visas Gaismas Dieva enerģijas un spēkus, kas var man palīdzēt atbrīvoties no visiem
lāstiem.
Ja savā dzīvē esmu kādam sūtījis lāstu, tad atsakos no visiem saviem lāstiem! Es apzinos visas savas kļūdas! Es apzinos
un uz visiem laikiem iznīcinu, sadedzinu Dievišķajā Ugunī visus savus pagātnes, tagadnes un nākotnes laiku lāstus. No
šī brīža un uz mūžīgiem laikiem es aizliedzu tumšajiem spēkiem izmantot manus lāstus saviem tumšajiem darbiem.
Es noņemu visu enerģiju un visu spēku manis sūtītajiem lāstiem! Es sadedzinu Dievišķajā Ugunī visus savus lāstus! Kā
esmu radījis lāstu, tā iznīcinu arī to. (šo rindkopu atkārtot 3 reizes)
Un ja uz manis vēl ir palicis kāds lāsts, ko ir sūtījis cits cilvēks, arī tam es noņemu visu enerģiju un spēku! Es to
sadedzinu Dievišķajā Ugunī! Lai Dievišķā Gaisma piepilda mani un atbrīvo no visiem lāstiem!
Lai Dievišķā Gaisma piepilda visus cilvēkus, kuriem kādreiz esmu sūtījis lāstu!
Lai Dievišķā Gaisma sadedzina visus lāstus, kurus kādreiz esmu sūtījis cilvēkiem! Es atbrīvoju visus cilvēkus no saviem
lāstiem! Un es pats atbrīvojos no visiem lāstiem!
Lai visi cilvēki, kas kādreiz ir cietuši no maniem vārdiem un domām, piepildās ar Dievišķo Gaismu, veselības, prieka,
laimes, mīlestības un miera enerģijām! Es svētīju visus cilvēkus, kuriem jebkad esmu sūtījis lāstus! Es svētīju visus
cilvēkus kopumā!
Visiem cilvēkiem kopumā es sūtu:
Spilgtus Dievišķās Gaisma labestības starus,
Spilgtus Dievišķās Gaisma laimes starus,
Spilgtus Dievišķās Gaisma mīlestības starus,
Spilgtus Dievišķās Gaisma prieka starus,
Spilgtus Dievišķās Gaisma veselības starus,
Spilgtus Dievišķās Gaisma izaugsmes starus,
Spilgtus Dievišķās Gaisma miera starus,
Spilgtus Dievišķās Gaisma labklājības starus!
No pašām savas dvēseles dzīlēm, es sūtu šos spilgtos, gaišos, dziedinošos starus, visām Zemes būtnēm!
No savas dvēseles, vēlu visiem mīlestību, gaismu, prieku un ielieku šajā vēlējumā visu savu enerģiju!
Lai uzvar gaišie Zemes spēki un izkliedējas visi tumsas spēki! (šo rindkopu atkārtot 3 reizes)
Kā zīmi tam, ka mani vārdi un nolūki ir nopietni, es sūtu gaismas starus visām Zemes, Kosmosa un Visuma radībām!
Lai šie mani vārdi sasniedz vistālākās Visuma dzīles un plašumus! Lai šos manus vārdus sadzird un sajūt visas radības
un būtnes no visām cilvēkam redzamajām un neredzamajām telpām un dimensijām! Lai manus vārdus sadzird visi
Eņģeļi un pats Radītājs! Lai visi viņi ir liecinieki!
No šī brīža un uz mūžīgiem laikiem es atņemu visām savām domām un vārdiem jebkādu negatīvu, postošu enerģiju!
No šī brīža un uz mūžīgiem laikiem manas domas un vārdi nevarēs nodarīt kādam pāri!
No šī brīža, pat ja es netīšām domāšu sliktas domas vai izteikšu negatīvus vārdus, tad, lai tie sadeg uzreiz, nevienam
nenodarot pāri!
Tumsas spēki! Es aizliedzu jums izmantot manas negatīvās domas un vārdus, saviem tumšajiem darbiem! Ja jūs
mēģināsiet izmantot manas domas un vārdus, saviem tumšajiem darbiem, tad jūs sadedzinās Dievišķā Gaisma! (šo
rindkopu atkārtot 3 reizes)
No šī brīža un uz mūžīgiem laikiem, lai manas domas, vārdi un darbi piepildās ar Dievišķo Gaismu un vienmēr nes
man, apkārtējiem cilvēkiem un pasaulei prieku, laimi, veselību, mīlestību, mieru, gudrību, labklājību! (šo rindkopu
atkārtot 3 reizes)
Lai Dievišķā Gaisma no šī brīža un uz mūžīgiem laikiem piepilda visu mani, manu ģimeni, visu mūsu valsti un visu
Zemi!(šo rindkopu atkārtot 3 reizes)
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