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ELŐSZÓ

Különleges és különös fontosságú könyvet tart a kezében az olvasó. Öröm és 
megtiszteltetés számomra, hogy előszót írhatok hozzá.

Az információ alapú gyógyítás egy különleges gyógyítási módszer, amely 
a gyógyítás tudományának egy új dimenzióját nyitja meg az orvosok és a 
gyógyítók számára. Azt az információn alapuló dimenziót, amely a modern 
orvostudományban alig pár évtizeddel ezelőttig utópista mesének tűnt. Ez a 
típusú gyógyítás azonban nem tündérmese, hanem tudomány; hogy egészen 
pontosan szóljunk, napjaink kvantumtudománya. 

A távgyógyítás mint kvantuminformáción alapuló gyógyítás tanítható és 
tanulható. E könyv segítségével az olvasó is megértheti, mi ez a tudomány. 
Fontos megjegyezni azonban, hogy e tudomány alkalmazásához szükség van 
a gyógyításban való jártasságra. 

A könyv szerzője, dr. Sági Mária több mint két évtizede gyakorolja a táv-
gyógyítás tudományát, jelentős sikerrel. Ezt a könyvben leírt esettanulmányok 
is alátámasztják. Itt lépésről lépésre megismerjük a távgyógyítás általa kidol-
gozott módszerét, amelyet az olvasó saját tapasztalataira építve elsajátíthat.

A távgyógyítás kiegészítő módszer és nem helyettesíti a modern orvoslást. 
Míg a modern orvoslás elsősorban biokémiai szerekkel kezeli betegeit, addig 
a távgyógyítás elsődleges eszköze az új tudomány alapeszköze: az információ. 
A kvantumelmélet ismeretében ez már nem tűnik meglepőnek. Az informá-
ció, amelyről itt beszélünk, klasszikus energiaveszteség és entrópiakeletkezés 
nélkül hat. Ezt az információt nevezte David Bohm „in-formációnak”, egy 
dinamikus impulzusnak, amely a világot egy koherens, összefüggő rendszerré 
formálja.

A számunkra megnyilvánuló világ ennek megfelelően „formálódik”. Ez az 
in-formáció az, amely felépíti és összetartja a nukleonokat, amelyekből lét-
rejönnek az atomok a molekulákban, a molekulák a kristályokban és a mak-
romolekulákban, és ugyanígy jönnek létre a sejtek és azokból az élő szerve-
zetek. Max Planckot annyira lenyűgözte ez a már atomi szinten is jelen lévő 
mozgatóerő, hogy azt vélte, hogy egy magasabb intelligencia irányítja a fizikai 
jelenségeket.
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Távgyógyítás

Kvantumperspektívából nézve nem létezik semmi, amely az univerzum 
egységes kölcsönhatásszféráján kívül esne. Minden dolog és esemény ugyan-
annak az egésznek a része. Az elkülönülés, ahogy Einstein is mondta, illúzió. 
És ha így van, akkor az egység gondolata nem megmagyarázhatatlan tündér-
mese, hanem tudományos alapokon nyugvó tény. Minden mindennel össze 
van kötve, kölcsönhatásban áll. Ez ad magyarázatot arra, hogy miért hatékony 
a távgyógyítás miért múlik a fájdalom, miért gyógyulnak a sebek és miért 
oldódnak fel a traumák. A gyógyító és a beteg kvantumszinten tértől és idő-
től függetlenül kapcsolódik. Egyikük sem különálló entitás, hanem az egész 
része.

Mit is fedezett fel a kvantumtudomány? Kiderült, hogy a kvantumrészecs-
kék, amelyek valaha ugyanabban a kvantumállapotban voltak, szétválasz-
tás után is folyamatosan kapcsolatban maradnak. Tehát, a kvantumrészecs-
kék helytől és távolságtól függetlenül kapcsolódnak, és ez a kapcsolat akkor 
is fennáll, ha a részecskék messze kerülnek egymástól. Ez a „nemlokalitás” 
(nonlocality). Ez egy egyetemes jelenség, mindenhol és mindenben megvan, 
Erwin Schrödinger Einsteinnek írt levelében „entanglement”-nek (összefo-
nódásnak) nevezte. A nemlokalitás a távgyógyítás alapja. A távgyógyítás a 
kvantumtudományon alapuló információs gyógyítás.

Amikor a távgyógyítás működését vizsgáljuk, erről az összefonódásról 
beszélünk. A kezelt személytől származó információ az összefonódás révén 
közvetlen kapcsolatban áll a kezelt személlyel, ez által a kezelt személy infor-
mációja lehívható a kvantummezőből. Az idő és a tér többé már nem korláto-
zó tényező: az in-formáció képes mindenen áthatolni, jelenlétének nincsenek 
határai. In-formáció hatja át az egész világot. Ennek értelmében a világegye-
tem egy kvantumrendszer, melyet a mindent átható, mindenben megtalálható 
in-formáció hoz létre.

A távolságtól független kapcsolatok megkövetelik egy távolságtól függet-
len kvantummező fogalmát. Az univerzum minden eleme – legyen az mik-
ro- vagy makroméretű – be van ágyazva az őt létrehozó és működtető kvan-
tummezőbe. Minden, ami beágyazódik, egyszerre van jelen a kvantummező 
minden részében. 

Az észlelés „aktualizálja” a potenciális részecskéket, és egyedi, különálló 
dolgokként és eseményekként jeleníti meg őket. A kvantumtudományban az 
„aktivált” állapot másodlagos hatás. Végső soron minden potenciális részecs-
ke, a kvantummező része. Ezért függ minden mindennel össze. Minden dolog 
aktualizálható, „lehívható” az egyetemes kvantummezőből, és így anyagi enti-
tásként jelenhet meg. De nem különállóak és anyagi jellegűek, hanem poten-
ciális entitások, amelyek a kvantummezőben alapvetően egyek.
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Előszó

Ami tegnap még metafizikának számított, az ma már fizika: egy forradal-
mian új paradigma, amely új korszakot nyit a modern orvoslás történetében 
is. Ez a tudományos alapja a könyvben bemutatott távgyógyításnak. Azt bizo-
nyítja, hogy egyek vagyunk! Egyek vagyunk a természettel, és egyek vagyunk 
az univerzummal. Ez a felismerés a távgyógyításnak az alapvető kulcsa.

Személyes megjegyzés
Több mint harminc éve ismerem a könyv íróját, Máriát, a könyvben leírt gyó-
gyítási módszer megalkotóját. Számos kutatásban és programban együttmű-
ködtünk, amelynek egyike a Budapest Klub hazai és nemzetközi hálózatának 
kialakítása, felépítése és működésének irányítása. Ez idő alatt Mária megal-
kotta és az évek alatt tökéletesítette saját gyógyítási módszerét.

Mindig érdeklődtem az új dolgok, az új tudomány iránt, és amikor elő-
fordult, hogy egy egészségügyi problémám adódott, Máriához fordultam. 
Diagnózisa minden alkalommal helytállónak bizonyult, és az általa javasolt és 
alkalmazott információs kezelések mindig hatékonynak bizonyultak. A diag-
nózis és a kezelés is mindig információs úton történt, allopátiát nem alkal-
mazott. A terápia működött, akár toszkánai otthonomban, akár Budapesten, 
akár Japánban vagy ahol éppen úton voltam. Olyan problémára is orvosságot 
talált, amelyeknek gyökerei a múltból eredtek. 

A távgyógyítás mint információs gyógyítás ragyogó példája az új paradig-
mának; olyan orvostudomány, amely új ismeretekkel, új elméletekkel és gya-
korlattal gazdagítja a gyógyítás módszereit. Sági Mária könyve ezt bizonyítja.

E könyv mérföldkő a tudomány fejlődésében. Mindenkinek őszintén aján-
lom! 

László Ervin 
Toszkána, 2022. április
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BEVEZETŐ

Mire való a távgyógyítás?

Először is szeretném elmondani, mire NEM való. Nem helyettesíti az akadé-
miai orvoslást semmilyen vonatkozásban. Az orvos és a beteg személyes talál-
kozása a beteg gyógyulása szempontjából a legtöbb esetben nélkülözhetetlen, 
ha komoly betegségről van szó. Nem helyettesíti az akadémiai diagnosztikai 
eljárásokat, bár bizonyos tisztánlátó gyógyítók esetében a távgyógyításban is 
olyan pontos, sőt, bizonyos betegséget kiváltó okok vonatkozásában ponto-
sabb diagnózis készülhet, mint hagyományos úton. Mégis, a távgyógyításnak 
nem az a feladata, hogy komplex diagnózist készítsen. A magam részéről 
sosem foglalkozom olyan diagnózis felállításával, amely klasszikus úton elké-
szíthető. Ilyen például a vérkép stb. kérdése.

A távgyógyítás hatalmas előnye, hogy kiiktatja a távolságot mint ténye-
zőt. Távolban lévő családtagjaink, barátaink, betegeink segítségére szolgál, ha 
nincs módunk személyes találkozásra. Hirtelen fellépő tünetek gyors orvos-
lására, egészségmegtartó, megelőző tanácsadásra, kezelési folyamatban való 
ellenőrzésre és homeopátiás szer kiválasztására alkalmas.

A közmondás szerint kétszer ad, ki gyorsan ad. Különösen alkalmas a 
távgyógyítás régi betegeink kezelésére, ahol ismerjük a páciens habitusát, fel-
építését, szervezete működését, ahol egy váratlanul fellépő hétvégi fertőzés 
tüneteit sokkal gyorsabban orvosolhatjuk, mint ha megvárjuk, hogy hétfőn 
vagy kedden reggel a beteg megjelenjen az orvosi rendelőben a panaszával. 
A szervezet rendkívül hálás a gyors segítségért, ilyenkor igen gyorsan rea-
gál és gyógyul. Másképp gyógyul, mint ha csak napok múlva kap segítséget. 
Gyorsan kialakuló és elhatalmasodó betegségek esetén még hasznosabb az 
azonnali segítség. 

Gordon Flint skót orvos tanította a következőt:
Ha egy szervezetben valamilyen okból gyengül az immunvédelem, és teret 

enged az egészséges egyensúly felbomlásának, akkor például egy Streptococcus-
törzs elszaporodása húsz perc alatt történik meg. Ugyanez érvényes vírusfer-
tőzés esetén is. Tudjuk, hogy a betegség is információs úton keletkezik, azaz 
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Bevezető

energiablokádok következtében alakul ki, vagy egyszerűen a fáradt sejtmemb-
rán csökkent feszültsége miatt a vírus kapcsolódni tud a sejtmembránhoz, és 
ebben az esetben már át is írta saját információját a sejtmagra, és megindult a 
vírusos sejtek gyors elszaporodása.

Ha mindjárt az elején, a tünet kialakulásakor információs úton (homeo-
pátia és más technikák segítségével) beavatkozunk, az immunrendszer sokkal 
gyorsabban teljesíti a feladatát, mint ha három-négy nap elteltével antibioti-
kus kezelést kezdünk.

Hasonló a helyzet emésztőrendszeri megbetegedések esetén is. Egy azon-
nali jó tanács vagy információs gyógymód több napig tartó kellemetlen tüne-
teket előzhet meg.

A távgyógyítás tüneti kezelésnek is tűnhet, de mivel információs úton 
történik a beavatkozás, így valódi oki terápia, sőt, „okibb” sok esetben, mint 
ha allopatikus szerrel csillapítanánk egy tünetet. Azért is oki terápia, mert a 
szervezetet vezérlő információ szintjén avatkozik be, és lehetőséget nyújt az 
immunrendszernek, hogy a biokémiai rendszerben szükséges helyreállítá-
sokat, gyógyítási folyamatokat elvégezze. Természetes azonban, hogy beteg-
séget fenntartó mély traumák információs beavatkozására nem alkalmas. 
Csakraterápiás, pszichomeridián-terápiás, szimbólumterápiás kezelés elvég-
zéséhez szükséges a beteg személyes jelenléte.

Amikor a beteg telefonon vagy írásos úton jelentkezik, először azt kell 
eldönteni, hogy az adott helyzetben mit lehet megoldani távgyógyítás útján, 
és mihez kell a személyes jelenlét. Alkalomadtán azt kell tanácsolni, hogy a 
beteg hívja a mentőt vagy az ügyeletes orvost. A távgyógyítás tehát ugyanúgy 
alkalmazandó, mint az információs gyógyítások bármely válfaja, kiegészítő 
eljárás az akadémiai orvoslás mellett. Ha a beteg állapota megengedi az infor-
mációs beavatkozást, alkalmazzuk, ha nem, az akadémiai orvosláshoz fordu-
lunk. Így biztonsággal használhatjuk a távgyógyítás nyújtotta lehetőséget.

Dr. Sági Mária
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Hogyan kezdődött?

Lajos atya

Budapesttől 63 kilométerre, Adonyban élt Lajos atya (1907–1995). Az embe-
rek csak füves papként emlegették. Gyógyteákat javasolt betegeinek, nagyon 
sikeres gyógyító volt. Katolikus papként reggel hatkor misézett, nyolc órától 
kezdődően óránként fogadta betegeit. Egy-egy időpontra 2-4 hónapot kellett 
várni. Semmit nem várt cserébe, de szívesen elfogadott egy kis adagot az akkor 
még nehezen beszerezhető gabonafélékből, úgymint barna rizs, köles, tiszta 
búza, rozs, árpa, zab. Akkoriban állateledelként lehetett hozzájutni ezekhez 
a gabonákhoz, emberi fogyasztásra azonban nem ajánlották őket, bioboltok 
pedig még nem léteztek Magyarországon.

Engem a véletlen vezetett hozzá. Munkahelyem, a Művelődéskutató Intézet 
nemzetközi osztályának akkori vezetője, dr. Dienes Gedeon – Dienes Valéria1, 
az első magyar tudósnő – fia volt. Nagy tiszteletnek örvendett, mégis minden-
ki csak Geenek szólította.

Gee egy alkalommal megkérdezte: „Lenne kedved Mayával (a feleségé-
vel) elmenni Lajos atyához?” Gee és családja régről ismerte Lajos atyát, mivel 
az atya korábban Dienes Valéria rendtársa volt. Gee még azt is megkérdezte 
tőlem, „nem zavar téged, hogy pap?”.

Boldogan mentem, mert Dieneséknél mindig valami újat, szépet, különle-
geset láttam, tanultam.

Lajos atya kedvesen üdvözölt bennünket fogadószobájában. Sugárzott 
belőle az erő, az egészség és a jóság. Fiatalnak látszott, pedig már 66 éves volt. 
Maya elé tette a család minden tagjának fényképét, valamint barátnője kézzel 
írott levelét. Lajos atya előbb Mayát látta el tanácsokkal, azután sorba vette 
a fényképeket, majd az írást. Ingát használt. Elővette kis dobozát, amelyben 
ampulla nagyságú üvegcsékben, saját maga által előállított gyógynövény- és 
zöldségesszenciákat tartott. Kivett belőlük néhányat, és az ingával mindenki-
nek kiválasztotta a megfelelőt. Ekkor láttam először ingázást. Nem ismertem

1 Geiger Valéria Anna „Granny”, az első magyar tudósnő (1879–1978).
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Lajos atya módszerét, csak azt tudtam, hogy gyógyteákat és zöldségleveket, 
például sárgarépalevet, céklalevet vagy fokhagymakúrát ajánl.

Csendben figyeltem, hogyan dolgozik. Nem volt bennem semmiféle cso-
dálkozás, mintha a világ legtermészetesebb dolgát látnám. A meglepetés ak -
kor ért, amikor Lajos atya hozzám fordult az ingával, és vizsgálni kezdett. 
Vendégként érkeztem, nem számítottam semmilyen vizsgálatra, nem készül-
tem kérdésekkel, kérésekkel...

– Gyermekem, maga teljesen egészséges, csak rosszul táplálkozik!
– Mit tanácsol, Lajos atya? – kérdeztem.
– Kerülje a húst, a cukrot, a kenyeret és a tejet! – mondta, majd a hátam 

mögé állva folytatta. – Magának a fokhagyma méreg.
Ebben a pillanatban, úgy éreztem, a mennyek nyíltak meg! Végre megsza-

badulhatok a fokhagymamániától! Kisgyermekkorom óta tej- és fokhagyma-
érzékeny voltam. Családom nőtagjai, édesanyám, nagynéném és unokanővé-
rem azonban gyógyszerként alkalmazták a fokhagymát, és cseppet sem vették 
figyelembe testem reakcióit. Kisgyermekkoromban mindig megetették velem, 
és a szigorú, szófogadó nevelés értelmében később is kötelező volt elfogyasz-
tani az asztalra tett ételt.

Egy ember, aki semmit sem kérdezett tőlem, az ingával azonnal megállapí-
totta a gyerekkorom óta fennálló táplálkozási problémámat. Azonnal tudtam, 
tűzön-vízen át követem Lajos atya minden tanácsát! Ő lett a szellemi vezetőm, 
és mindvégig az is maradt.

Másnaptól kezdődően így is tettem, fogalmam sem volt azonban, ponto-
san hogyan étkezzem. Az eredmény az lett, hogy fájt a fejem és a gyomrom, 
rossz volt a közérzetem.

Három hét múlva visszamentem hozzá tanácsot kérni.
– Édes gyermekem, jöjjön, megtanítom!
Jó néhányszor előfordult, hogy Lajos atya maga készítette ebéddel kínált 

meg bennünket, tanítványait. Megtanított minket élesztő nélküli kenyeret 
sütni frissen őrölt teljes kiőrlésű lisztből. Ma is a számban érzem az ízét, olyan 
finom volt. Három hónap alatt mintha kicseréltek volna! Nem fájt semmim, 
boldog és felszabadult voltam: sokkal erősebb, frissebb, egészségesebb.

Lajos atyából áradt az egyszerűség és a szeretet, az erő, mintha a világ leg-
egyszerűbb és legtermészetesebb dolga lenne, amit gyakorol: embertársainak 
gyógynövényekkel való gyógyítása, akár távdiagnózis alapján is. A gyógyítás 
egy más oldalát ismertem meg. Elragadott a könnyedsége, pontossága, egy-
szerűsége és hatékonysága. Éveken át voltam a tanítványa, míg számomra is 
természetes nem lett, hogy távolból is tudok tanácsot adni a gyógynövények 
kiválasztásában.
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