Englanninkielinen alkuteos
The Healing Code
by Alexander Loyd with Ben Johnson
Copyright © 2010 by Alex Loyd
This edition published by arrangement with Grand Publishing,
New York, New York, USA, through Ulf Töregård Agency, AB.
All rights reserved.
Koko tämän kirjan sisältö perustuu kirjoittajien tekemiin tutkimuksiin, mikäli ei toisin mainita. Kirjan kustantaja, kirjoittajat, jakelijat ja kirjakaupat tarjoavat tätä tietoa vain opetustarkoituksiin. Tätä tietoa ei ole tarkoitettu lääketieteellisten, kiropraktisten tai psykologisten ongelmien diagnosointiin eikä
sen väitetä estävän, hoitavan, lievittävän tai parantavan mainittuja vaivoja; kirjan sisältämää tietoa tai mitään siinä mainittuja tiettyjä tuotteita tai palveluita ei suositella sairauksien hoitoon tai yksilöiden diagnosointiin, hoitoon tai
kuntouttamiseen tai sovellettavaksi fyysiseen terveyteen, mielenterveyteen
tai henkilökohtaiseen kehitykseen liittyviin periaatteisiin tai minkäänlaisen
sairauden, kivun, loukkaantumisen, epämuodostumien tai fyysisten vaivojen
diagnosointiin, hoitoon tai lääkityksen määräämiseen. Tämän kirjan sisältöä
ei ole tarkoitettu korvaamaan henkilökohtaista hoitosuhdetta potilaan ja lääkärin tai muun terveydenhoitolan ammattilaisen välillä. Lukijan tulee näin ollen ymmärtää, että tätä tietoa ei ole tarkoitettu terveydenhoidollisiksi ohjeiksi vaan kirjoittajat haluavat vain jakaa tutkimustensa ja kokemustensa kautta
kertynyttä tietämystään. Asiakkaiden kertomukset ovat läpileikkaus senkaltaisista tuloksista, jotka vaikuttavat olevan tälle tiedolle, tuotteille ja palveluille tyypillisiä. Tulokset saattavat vaihdella menetelmien käyttötavasta ja käytön määrästä riippuen. Tämä tieto on tarkoitettu ainoastaan inspiroimaan.
Kustantaja ja kirjoittajat kehottavat lukijaa tekemään terveydentilaansa koskevat päätökset omiin tietoihinsa perustuen ja yhteistyössä terveydenhoitoalan ammattilaisen kanssa. Lukija on yksin vastuussa, jos päättää ryhtyä jonkinlaisiin toimenpiteisiin lukemansa perusteella.
ISBN 978-952-260-158-2
© Viisas Elämä, 2013, 2018
10. korjattu painos
Kansi Taivo Org, Küpress OÜ
Taitto Keski-Suomen Sivu Oy
Paino Books on Demand GmbH
Viisas Elämä Oy
Fredrikinkatu 35, 00120 Helsinki
www.viisaselama.fi

Tämä kirja on omistettu SINULLE, hyvä lukija.
Toivon ja rukoilen, että etsintäsi päättyy tähän ja ongelmasi ratkeavat,
kuten on tapahtunut vaimolleni Hopelle (Traceylle),
minulle ja niin monelle muulle.
Opastakoon ja varjelkoon Jumala sinunkin sydäntäsi,
kuten meidänkin.
– Alexander Loyd
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KIITOKSET

Tätä kirjaa ei olisi koskaan syntynyt ilman lukuisia henkilöitä,

joille olen syvästi kiitollinen.
Ben Johnson, kiitos, että ryhdyit toteuttamaan tätä kutsumusta kanssani ystävänä ja veljenä. Tom ja Mary Ann Costello, kiitos
mahtavasta tuestanne ja kannustuksestanne viimeisen seitsemän
vuoden aikana. Ken Johnston, kiitos tinkimättömän vakaasta otteestasi ohjauspyörästä. Lorrie Rivers, kiitos, että autoit minua
pääsemään alkuun ja kaikesta naurusta. Judith White, kiitos, että
olet hoitanut yksityiskohdat suurella rakkaudella ja tarkkuudella
kaikkina näinä vuosina. Diane Eble, kiitos, että autoit minua saamaan tämän valmiiksi – ja paljosta muusta.
Mentorini Larry Napier, kiitos rakkaudestasi ja siitä, että ohjasit minut sydämen polulle.
Paljon kiitoksia myös vaimolleni Hopelle (Traceylle) ja pojilleni, että jaksoitte jatkuvaa muistiinpanojen kirjoittamista omituisiin aikoihin. Kiitos Jumalalle, että annoit kirjoitettavaa – olen
sinun!
Kaikki, mikä tässä kirjassa on hyvää ja totta, on lahja Jumalalta. Annan kaiken kunnian hänelle ja tarjoan sen sinulle suurta
iloa tuntien. Kaikki, mikä näillä sivuilla ei ole hyvää ja totta, on
lähtöisin minusta, ja pyydän pitkämielisyyttä ja anteeksiantoa jo
etukäteen. Tämä kirja, kuten myös The Healing Codes® -yhtiö,
on kutsumus, ei liiketoimintaa. Tehtävämme on kääntää maailman huomio sydämeen, yksi henkilö kerrallaan. Sieltä löytyy ongelmiesi syy ja ratkaisu. Tämä kutsumus sai alkunsa elämäni rakkaudesta, vaimostani Hopesta, jonka kanssa olen ollut naimisis◀ 11

sa kaksikymmentäkolme vuotta. Se jatkuu pojissani, Harryssa ja
Georgessa, jotka ovat opettaneet minulle rakkaudesta ja totuudesta paljon enemmän kuin minä pystyn koskaan opettamaan
heille. Rakastan teitä ikuisesti!
– Alexander Loyd
Haluan kiittää tohtori Alex Loydia hänen sinnikkyydestään tämän järisyttävän tiedon saattamisessa ongelmista kärsivien ihmisten (eli meidän kaikkien) ulottuville. Hautominen kesti
kauan ja synnytys oli rankka, mutta vaikeuksien voittaminen on
upea asia. Tässä kirjassa on kyse elämän muuttamisesta perustasolla – ei tekemällä lujemmin töitä tai yrittämällä kovemmin,
vaan ymmärtämällä ja soveltamalla yksinkertaista fysiikkaa, joka
antaa kehon parantaa itsensä. Luoja on suonut keholle kyvyn olla
oma parantajansa. Paranemisen avain on työkalu, joka vapauttaa
tuon parantajan tekemään työnsä. Se on äärimmäisen yksinkertainen – useimmat suuret löydöt ovat. Alex, olen syvästi kiitollinen löydöstäsi, joka pelasti henkeni.
– Ben Johnson
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ALKUSANAT
Jordan Rubin

Tohtori Alex Loydin kehittämä paranemisen avain on vastaus

kaikille, jotka etsivät epätoivoisesti keinoja selviytyä arkipäivän
elämässään kohtaamistaan haasteista.
Taistellessani kahden vuoden ajan useita parantumattomia
sairauksia vastaan tapasin parannuskeinoa kiihkeästi etsiessäni
seitsemänkymmentä perinteisen ja vaihtoehtoisen lääketieteen
asiantuntijaa. Kukistettuani omat sairauteni aktiivisella uskolla Jumalaan ja noudattamalla luonnonlääketieteen periaatteita
otin tehtäväkseni muuttaa tämän kansakunnan ja maailman terveydentilan yksi elämä kerrallaan. Etsiessäni tehokkaimpia avaimia kehon, sielun ja hengen omien voimavarojen vapauttamiseksi olen arvioinut satoja erilaisia parantumismenetelmiä. Suurin
osa niistä tuotti sekalaisia tuloksia.
Tutustuin Paranemisen avaimiin ystävän kautta ja on myönnettävä, että olin ensin hieman skeptinen. Kuulin ja luin kuitenkin hämmästyttäviä tarinoita siitä, miten menetelmä oli muuttanut ihmisten elämän, ja kun minulle selvisi, että Paranemisen
avaimet -menetelmä löytyi kaksitoista vuotta kestäneen rukoilemisen seurauksena, on täydessä sopusoinnussa Raamatun kanssa ja perustuu vahvasti tieteeseen, halusin oppia lisää. Pian sen
jälkeen sain tilaisuuden viettää aikaa Alex Loydin seurassa. Jos
minulla olikin epäilyksiä, ne hälvenivät pian: Alex on kävelevä
todistus kehittämänsä menetelmän toimivuudesta.
Alex on auttanut omaa perhettään ratkaisemaan vakavia fyysisen ja tunnetason ongelmia; lisäksi hänen myötätuntonsa tar◀ 13

vitsevia kohtaan ja halunsa auttaa toisia hinnalla millä hyvänsä
tekevät hänestä aivan ainutlaatuisen yksilön. Alex on tyytyväisimpiä, anteliaimpia ja rauhallisimpia koskaan tapaamiani ihmisiä. Olen nähnyt Alex Loydin ja Paranemisen avaimien kohentavan ystävieni ja perheeni terveyttä dramaattisella tavalla ja tuottavan mitattavia tuloksia niin fyysisellä, henkisellä, mielen kuin
tunteidenkin tasolla.
Paranemisen avaimien todellisen voiman oivalsin kuitenkin
vasta joutuessani suureen henkilökohtaiseen kriisiin. Lähes väistämätöntä kohtaloa vastaan taistellessani työskentelin Alexin
kanssa neljänkymmenen päivän ajan ja käytin tunnollisesti Paranemisen avaimia ratkaistakseni ja parantaakseni kaikki sydämen
tason ongelmani, joista monen olemassaolosta en edes tiennyt.
Tämän prosessin kuluessa pystyin lähes vaivattomasti poistamaan menneisyyden tuskalliset kokemukset, antamaan anteeksi
niille, jotka olivat loukanneet minua vuosien mittaan ja, mikä tärkeintä, pyytämään anteeksi niiltä, joita olin itse loukannut. Koin
jälleen yhden Jumalan ihmeen tapahtuvan kehossani, sielussani
ja hengessäni, ja olen syvästi kiitollinen Alex Loydille ja Paranemisen avaimille.
Tämä kirja perustuu tuohon menetelmään ja antaa sinulle
olennaiset tiedot sen toiminnasta. Saadessasi käsiisi Paranemisen avaimet saat paljon muutakin kuin vain kirjan. Pitelet juuri nyt avaimia Jumalan sinulle antamien voimavarojen käyttöön
ottamiseksi.
Kun käytät paranemisen avainta työkalunasi, voit antaa aidosti
anteeksi, karkottaa väärät uskomukset ja parantaa sydämen tason
ongelmat, jotka aiheuttavat elämässäsi stressiä, epäonnistumisia
ja jopa fyysisiä sairauksia. Niin tehokkaat kuin paranemisen avaimen periaatteet ovatkin, ne eivät kuitenkaan toimi itsestään. Paranemisen avainta on käytettävä tunnollisesti, samoin työkaluja,
kuten Sydämen ongelmien tunnistajaa. Suosittelen, että käytät
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aikaa oman, henkilökohtaisen paranemisohjelmasi laatimiseen
käyttämällä yhdennessätoista ja kahdennessatoista luvussa kuvattuja työkaluja. Yllätyt varmasti myös nopeasta ja tehokkaasta
tehoharjoitustekniikasta, jonka avulla voit 10 sekunnissa poistaa
stressin ja kielteiset tunteet ja saada lisää energiaa päivääsi varten.
Mutta siitä on hyötyä vain, jos käytät sitä aina tarvittaessa!
USA:ssa puhutaan nykyään paljon terveysuudistuksesta. Jos
käytät paranemisen avaimen voimakkaita työkaluja, tulet näkemään terveytesi ja elämäsi uudistuvan täysin, sisältä käsin.
Minulle Alex Loydin menetelmästä ja viisaudesta on ollut
suurta apua. Nyt on sinun vuorosi lähteä matkalle kohti loistavaa terveyttä paranemisen avaimen avulla.
Jordan S. Rubin,
tohtori ja luontaislääketieteen tohtori
New York Times -lehden bestsellerkirjailija,
yli 20 terveys- ja hyvinvointialan kirjan kirjoittaja
Extraordinary Health -televisio-ohjelman juontaja
Garden of Life -yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja
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