
Мерейтой құтты болсын!

судың  қасиет-киесі
Өлместің шӨбіндей...

Құдіретті Алла Тағаланың құзырын
дағы тылсымның құпиялары мен 
ғ аламның қатпарларына еріксіз таң
данасың: Жаратушы Иеміз 18 мың 
ғаламды жаратып, үшке бөлді: 

1. Алты мың ғалам – кристалдар 
(тастар). 

2. Алты мың ғалам – флора 
(өсімдіктер). 

3. Алты мың ғалам – фауна (тірі 
жандар). 

Аталған ғаламдардың барша-
сы (екеуі – көзге көрінетін, екеуі – көзге 
көрінбейтін) төрт заттан тұрады: 

1. Топырақ. 2. Су. 3. От. 4. Ауа. 
а). Топырақ пен суда күллі 

әлемдегі химиялық элементтердің 

түгелі бар. 

ә). От – күшқуат (энергия). Көбіне 
«Түтінсіз от» деп аталады. 

б). Ауасыз – тірі (жанды) дүние 
тіршілік ете алмайды. 

Алла Тағаланың айрықша жаратқан 
Адамының тәнінің 80 пайыз құрамы 
– су. Су – тіршіліктің қайнар көзі 
болғандықтан, Халық емшісі 
Сайлау хан Әуелбаева судың 
құпиялары мен құдіреттілігін 
терең зерттеу бағытында ұзақ 
жылдар қары талып, қажымас 
жұмыстар жүргізді. 

Ұйқысыз түндер мен күлкісіз 
күндер ,әлемдік ғылыми байқаулар, 
дәйектеу мен дәлелдеу, жеңілістер 
мен жеңістер, ақырында, емдік затта
ры мен процедуралары байытылған 
«Сайлаухан Су» авторлық құқы 
бар судың дүниеге келуі. Мүйізі 
қарағайдай әлемдік деңгейдегі 
ғалымдардың мойындауы... 

«Сайлаухан Су» – қуатты энерге
ти калық компоненттер сіңірілген 
бір денбір өнім. Ғаламдық қуатпен 
кү шей тілген судың құрамы: түсі мен 
дәмі өзгереді; майланады, қою ла на
ды, қимылдапқозғалып, жеңіл ді
ріл деп, ойнап тұратын болады; бұл 
қа сиеттері шыны ыдыста анығырақ 
бай қалады; бұл судың там шысын 
тыр нағыңызға тигізсеңіз, ағып кет
пей, тоқтап тұрып қалады... 

Ғаламдық қуатпен күшейтілген 
суға жақын адам оң энергия
сымен (автоматты түрде заряд
талады) дүр сілкінеді, аурасы 
өзгереді, денсаулығы мен көңілкүйі 
жақсарады, күшқуат пен жақсы 
рухтар пайда болады, барлық ауру
лар жасушалық деңгейде жоғалады. 

Науқас адамдарға қуаттандырылған 
су ды қалай пайдалану керектігі (емде
лу) жанжақты түсіндірілсе, қуатты 
су оң нәтиже беріп, сырқаттар айыға 
бастайды. 

ЕрЕкшЕ Екі бағыт 
Өкінішке қарай, бүгінгі таңда та

би ғатқа табанасты қараған адамзат 
ай наланы ластап, тепетеңдік пен 
үйле сімділік заңын аяусыз бұзды. 
Денібасы таза, мүлдем салауатты 
адам  дардың қатары азайып барады. 
Ауа ның ластығынан, рухтың әлсіз ді
гі нен адамның сырқатқа қарсы тұ  ру 
қабылеті (иммунитет) әлсіреп, ағ  за 
бұзылады. Оның үстіне, адам ор  га  ни
зм  і не қосымша кері әсер ететін сырт
қы, ішкі факторлар көп. Мұның өзі 
– коронАвируСтың күшеюіне 
өте қолАйлы. 

Адам ағзасының судан, ауадан, 
тағамнан алатын энергия сы – қор
ша ған ортадан алатын энер гия сы
ның бір ширегіне де жетпейді екен. 
Аталған заңдылықтарды ескеріп, 
күллі адам баласын үрейлендірген 
әлемдік індет коронавирусқа қарсы 
Қазақ Еліне жәрдем беру үшін ға
рыш тық энергетиканы жанжақты 
мең герген майталман космоэнергет
ғалым Сайлаухан ӘуелбАевА 
энергетикалық емшаралардың жан
жақты бағытта шипалы, нәтижелі бо

луын көздеген екі бағытын ұсынды. 

Бірінші Бағыт 
Кез келген адам өзінің ағзасының 

қалыпты өмір сүруі үшін қоршаған 
әлемнен энергия алуы керек. Космо
энер гетиканың, яғни, Ғарыштық 
Қуат Күшінің атқаратын рөлі зор! 
ҒАрыштық қуАт күшінің Ал-
МАйтын қАМАлы жоқ!

Адамның энер ге тикалық 
тепе-теңдігінің басым бө лігі 
– ғарыштық энергия. Дәл осы 
энергияны тұтынудан – ты-
ныс алу органдарының, қан 
айналымының, асқазан-ішек 
жолдарының, эндокрин дік 
жүйенің және басқа жүйелер 
мен органдардың қалыпты 
жұмыс істеуі қалыптасады. 

Ғарыштық энергия – ойлау процес
тері мен психика қызметі үшін энер
гияның негізгі күші болып табылады. 
Аз ас жеп, аз су ішіп те – тән мен 
жанның саулығын сақтауға болады. 
Бірақ, ағзаға рухани энергияның 
қалыпты түсуі бұзылса, оның барлық 
жұмысы бұзылады, өйткені, дәл осы 
энергия – адамның энергетикалық 
деңгейінің күйін анықтайды. Де
мек, Ғарыш тық Қуат Күшін (ҒҚК) 
бағыттап, ауаны, тағамдарын, 
тұтынатын заттарын қуаттандырып, 
қалыпқа келтіреді. 

Әрбір адам бойындағы 
қорқыныш, үрейді жойып, 
сабырға шақырады. күресуге, 
тығырықтан шығуға, өмір сүруге 
рухтандырып, адамды кешенді 
түрде құлшындырады және 
қиындықтардан алып шығады. 

Айқын сезілетін өзгерістер 
1. Ішкен тағамдарыңыз, отырған 

орындығыңыз, ас, жазу үстеліңіз, 
қол данатын ыдысаяқтарыңыз, киім
деріңіз, төсекорындарыңыз және 
қолданыстағы басқа да заттарыңыз, 
жалпы үйдің аурасы, сырттағы 
(даладағы) ауа да, бәрібәрі 
Ғарыштық Қуат Күшімен: 

а). қуаттанып, 

ә). энергетикасы өзгеріп, 

б). жанжақты табиғи емдік дәрі 
заттарға айналады. 

2. көңіл-күйіңіз көтеріледі, 
ерекше жеңілдік сезіледі, жоғал-
ғаныңызды тапқандай әсерде 
боласыз, қопарып тұрып тірлік 
жасауға құлшындырады, жүріс-
тұрысыңыз көркем мінезге ай-
нала бастайды, өңіңізде өзгеріс 
пайда болады, бір-біріңізге де-
ген мейірім, махаббаттарыңыз 
оянады, күшейеді, отбасында 
береке-бірлік орнайды т.б. 

Екінші Бағыт
Су – иммунитет жүйесінің негізін 

салатын жілік майының түрлі 
ауруларға қарсылығын күшейтеді. 
Эритроциттердің жұмыс өнімділігін 
арттырады. Жасушаларды оттегімен 
қамтамасыз етіп, дене қызуын (тем
пература) ретке келтіреді. 

«Сайлаухан Су»дың айрықша 
емдік қасиеті – ғарыштық энергия
мен қуаттандырылған. Ғалымдардың 

зерттеулері нәтижесіне сәйкес бұл 
су – ГОСТа287482 «Вода питьевая» 
мемлекеттік стандарт талап тарына 
сай келеді. 

«САйлАуХАн-Су» – МиДың 
қызМетін жАқСАртАтын 
орАСАн күш һӘМ ҒАрыштық 
энергия көзі. Уайымды ауыз 
дық тап, күйзелісті (стресс) баса ды. 
Ұйқыны жөндеп, шаршағанды ба
сады, теріні жұмсартады. Көз жа
нарын жақсартып, қанның қалпын 
(қоюсұйық) реттейді. Жұқпалылық 
(инфекция) мен обыр ауруына 
қарсы иммунитетті күшейтеді. Қан 
құрамындағы зиянды вирустар мен 
микробтарды жояды. 

«СайлауханСу» ғажайыптары 
– адамдарды емдеу үрдісінде (про
цесс) жиі пайдаланылады.  

Ең ғажабы, бір секундтың ал

пыс төрттен бір бөлігіндей (1 
сек.64/1) уақытта, яғни, миллисе
кундтарда Ғарыштық Қуат Күшімен 
активтендірілген емдік әйгілі «Сай
лаухан Суын» – тек Қазақ Елі ғана 
емес, әлемнің кезкелген түкпіріне 
жеткізіп беруге болады. 

Космоэнергет Сайлаухан Сұлтан
ғазы қызының «Сайлау хан Суы» 
 «Халық аралық денсаулық сақтау 
ісінің алдыңғы қатарлы өнімдері» 
тізіміне енген шипалы өнім. 

*** *** *** 
Ежелден өріс алған емшілік 

қасиеттің қатпар қырлары сан
сыз. Мысалы, қара судың қасиетін 
«Патшалардың дәрісі, өлместің 
шөбі» деп те атаған. 

Шынында, судың өлместің шөбін
дей қасиеті мен киесінің терең 
сыр лары әлі де толық ашылған 
жоқ. Сондықтан, ҚАрА СУДың 
ТылСыМ ҚАСИЕТТЕрІН ТЕрЕң 
ТАНыҒАН КәСІ БИКӨрНЕКТІ, 
ТәлІМДІТәЖІрИБЕлІ ҒАлыМ, 
ХАлық еМшіСі САйлАуХАн 
ӘуелбАевАның «САйлАуХАн 
Суы» – тӘжтАжАл (коронА-
вируС) інДетіне тоСқАуыл 
болА АлАтын тАптырМАС 
еМге АйнАлып отыр. 

қажымұқан ҒАбДоллА, 
орал-Алматы. 

(Жалғасы 16шы бетте.)

ТЫЛСЫМ ТАБИҒАТЫ

бүгінгі таңда күллі адамзаттың басына қара бұлт 
болып төнген тәжтажал (коронавирус) ғаламдық 
індетін емдеп-жазу мақсатында – қарапайым қара 
судың сырын етене зерттеген, ұзақ жылдар бойы ме-
дицина саласына адал қызмет атқарып келе жатқан 
Халық емшісі Сайлаухан ӘуелбАевАның ерекше ой, 
айрықша тәсілдері назар аударуға әбден тұрарлық. 

еМші САйлАуХАн ӘуелбАевАның қАйтА 
оңАлту ортАлыҒының Мекен-жАйы:  

Алматы қаласы, Панфилов ксі 21үй 
(райымбек даңғылы қиылысы). 

Сайлаухан Сұлтанғазықызының байланыс 
телефондары: 

8-707-203-60-35, 8-701-179-06-06 (уатсап).

ӘлеуМеттiк желiДегi пАрАқшАлАры: 

Вебсайт: www.sailaukhan.kz
«Инстаграм»: sailaukhan_nagyz_anyz_adam;

«Фейсбук»: Сайлаухан АуелбАевА.
Электронды почта: sailaukhan.kz@mail.ru.

“қазақтың, шығыстың жұртқа 
беймәлім қыр-сыры тым 
тереңдегі емшілік дәстүрі – 
ата-баба қанымен һәм жүректің 
қалауымен қонады.
Данышпан халқымыз жыл 
қайыру арқылы жұлдыздар 
жүйесін зерделеп, адам өміріне 
әсерін зерттеген. 
қазақтың өмір сүруінің 
салты, ұстанымы, ас ішуі – түгел 
денсаулықты күтуге, ұзақ өмір 
сүруге негізделген”. 

Сайлаухан ӘуелбАевА

Суретте: көлік ішінде отырған 
Сайлаухан Әуелбаеваның 

айналасындағы жоғарыдан 
түскен тылсым ақпараттар. бұл 

таңба белгілерді ғалымдар әлі де 
зерттеулері керек.



«Сайлаухан Су»-дың қаСиеті мен шипаСы
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“Сайлаухан Су” - табиғи, дәрі-дәрмексіз 
ем жасайды. Сайлаухан Сұлтанғазықызы 
Әуелбаеваның авторлық емдеу проце сін жүзеге 
асырады. Азаматтарға энергетика лық ем, 
отбасылық ем, санаторий-курорттық бағыттағы 
ем жүргізеді. Шаршаған ағзаны, органдарды 
емдеп, қайта оңалтады. Қалыпқа түсіріп қана 
қоймай, мейлінше жасартады, өмірді ұзартады. 

• Ауырып тұрғАн жерлеріңізді 
сылАп, компресс қойыңыздАр. 

• Ауыз қуысын, танауларыңызды жиі 
шайыңыздар. 

• Тынысыңыз ауырлап, деміңіз та рыл ған 
жағдайда біздің сумен өк пе тұстарыңызды 
сулап компресс жаса ңыздар, жылылап орап 
қойыңыздар.  Сол кезде сулы мақтамен 3-4 
сағатқа құлақтарыңызды да тығындап бас 
киім киіп алыңыздар. Осы сумен аяқ ваннасын 
қабылдаңыздар. 

• тамақ алдында, соңында, шөлдеген, 
шөлдемегендеріңізге қарамастан жиі 
ішкендеріңіз жөн. 

• Шай қайнатып, тамақ пісіріңіздер. 
• жиі тамақтаныңыздар, 7-8 рет. 
• Бүкіл отбасы болып пайдаланыңыздар. 
• Үй тазалау жұмыстарын жүргізіңіздер 

(дезинфекция). 
• Ванна, душ қабылдаңыздар. 
• Моншаға түсіп, бассейнде жүзіңіздер. 
• Ағзаны жаман ауруларға қарсыласа 

алатын деңгейге жеткізеді. 
• Жиі қолданып, ұзақ ұстаған сайын ағзаның 

осы әрі өзге де ауыр сырқаттарға қарсы тұра 
алу қабілеті оянады, күшейеді. 

ЕМ-шАРА ЕскЕРтпЕЛЕРі 
• “сайлаухан суды” төгіп-шашып, 

ысырап жасауға болмайды. 
• орынсыз сөйлеу – адамның ішкі 

қуатын әлсіретеді. 
• ой, жүрек тазалығын сақтау – 

имандылық белгісі. 
• ниет, тілегіңіз таза болсын. 
• “сайлаухан суына” қосымша дем 

салуға тыйым салынады. 
• “сайлаухан сумен” күрделі емдік 

процедураларды үйде өз бетіңізбен 
жасауларыңызға болмайды. 

• Балаларға үлкендердің көмегінсіз ванна, 
душ, монша, бассейн қабылдауға болмайды. 

• Бір рет қана берілетін өмірдің қадірін 
білуге, әрбір сағатыңыздың баға жетпес 
құнын бағалай білуге тырысыңыз. 

• Бүкіл айналаңыздың сізге қызмет етіп 
тұрғанын түсініңіз. 

Ем-домдарымен ерекшеленген орталық 
адамның иммунитетін қалыптастырып, 
күшейту арқылы іске асатын үрдісті (процесс) 
тыңғылықты жүзеге асырады. 

сАйлАухАн хАнымның емі – жер 

тАңдА мАй  ды, АрА-қАШықтық кедергі 
жАсАмАйды, ұлт тАлғАмАйды, жАсқА 
қАрАмАйды, емнің кері, жАнАмА әсері, 
қАрАмА-қАйШылықтАры БолмАйды. 

МАРАпАттАР МЕН МәРтЕБЕЛЕР 
Қайта оңалту медицинасының докто-

ры, космоэнергет, халықаралық деңгей дегі 
шипагер, әлемдік деңгейдегі ғалым, Халық-
ара лық Ақпараттандыру Академия сы  ның 
академигі, “Ғылымдағы есім” ха лық ара лық 
номинациясының жүлде лау реаты, “Бірік кен 
Еуропа” және “Ко ро лева Виктория”, Халық ара-
лық “Сок рат”ордендерінің иегері Сайлаухан 
Сұл тан ғазықызы Әуелбаева – Бауыр жан 
Момышұлының 25 жылдығына арна йы шы ға-
рыл ған “Намыс” орденімен марапаттал ған. 

Медицина саласындағы ұзақ жылдар бой-
ғы қызметі мен қазақстандық жас өрен дер ді 
тәрбие леу дегі патриоттық қыз меті, Қазақ стан-
ның мәдени-та рихи мұра ларын күллі әлем ге 
әйгілеп, жария ла ға  ны үшін Сайлаухан Әуел баева 
ханым «Еге мен Қазақ станның 100 қайраткері» 
және «Қазақстан дағы денсаулық сақтау» 
энциклопедияларына еніп, ҚР Кәсіби Халық 
Емшілері Қауымдастығы ұйғарымымен “Ғасыр 
емшісі” атағын иеленді. 

«САЙЛАУХАН» ЕМДЕУ, ҚАЙ ТА ОҢАЛТУ 
ОРТАЛЫҒЫ ерекше кәсіби қыз меті мен 
экономикаға қосқан үлесі үшін Италияның 
Стреза қаласында өткен бай қау да «Ең үздік 
кәсіпорын» атағын жеңіп алды. Ұлыбритания 
Үкіметінің шешімімен «Халықаралық инвести-
циялық және инновациялық тартымдылық» 
сертификаты табысталды (Ұлыбритания). 

«Сайлаухан» емдеу, қайта оңалту медици-
на лық орталығы кәсіби тұрғыда замануи 
технологияны пайдаланғаны және адамзатқа 
сіңірген еңбегі үшін Ұлыбритания мемлекетінің 
ұйғарымымен “Мыңжылдықтың ең үздік 
медициналық орталығы” халықаралық жүлдесін 
иеленді (Ұлыбритания, Оксфорд). және ерекше 
керемет қызметі және замануи бәсекеге 
қабілеттілігі үшін Еуропалық Сократ комитеті 
бизнес ассамблеясының шешімі бойынша “Eu-
ropea Qwality” «Еуропалық сапа» (Ұлыбритания 
Оксфорд) атағын жеңіп алды; сонымен қатар, 
өздері шығаратын тауарларының ерекше 
сапасы үшін Швейцария институтының арнайы 
сертификаты (INTERNATIONAL QUALITY SERTIFI-
CATE) табыс етілді. 

ОРтАҚ істің ОРАйЫ 
Елімізде коронавирус індетіне шалдық-

қан бірінші адам белгілі бола салысымен, 
«сАйлАухАн қАйтА оңАлту ортАлығы» 
21 наурыздан бастап, 21 мамыр 
аралығында қазақстан аумағында: әрбір 
отбасы мүшелеріне, әрбір ауруханаға, 
әсіресе, коронавирусты жұқтырғандар мен 
карантинде жатқан адамдарға, дәрігер-
мамандарға энергетикалық қу ат тандыру 
жұмыстары жүргізілді. 

21.03-27.03.2020 күндері – бір күнде 7 (жеті) рет. 

28.03-03.04.2020 күндері – бір күнде 17 (он 
жеті) рет. 

04.04-10.04.2020 күндері – бір күнде 21 
(жиырма бір) рет. 

11.04-21.05.2020 күндері – бір күнде 21 
(жиырма бір) рет. 

сонымен қатар, 04.04.2020-01.05.2020 
күндері күндізгі сағат 11.00-ден түнгі 
сағат 23.00-ге дейін (Астана уақытымен): 

1. Әр үйдегі краннан энергетикалық 
қуаттандырылған су ағыздық. 

2. Батыс Қазақстан өңірі тұрғындарының 
құдық суларын қуаттандырдық. 

4. Үйде бұрыннан жинап қойған сулар да 
қуаттандырылды. 

5. Бүкіл аурухана крандарынан емдік 
«Сайлаухан Суы» ақты. 

ҚҰЛАҚҚАҒЫс (ХАБАРЛАНДЫРу) 
«САЙЛАУХАН ҚАЙТА ОҢАЛТУ» орта лы ғында 

21.03.2020 ж. – 21.05.2020 ж. ара лы ғында: 
ҒАРЫШТЫҚ ҚУАТ жіберу және «САЙ ЛАУ ХАН СУ» 
жіберу арқылы сырттай емдер жүргізілді. 

Есте сақтайтын мәселе: коронавируспен күрес 
жұмысы аяқталғаннан кейін де, орталықпен 
хабарласып, денсаулықтарыңыз жайында 
қосымша ақпараттар алуларыңызға болады.

Газеттің өткен санында жарияланған 
коронавируспен күреске байланысты Қайта 
оңалту медицинасының докторы, космоэнергет 
Сайлаухан Әуелбаеваның мақалаларын 
назарда ұстап, емшімен байланыста болуға 
тырысыңыздар. 

Келешекте корона вирусқа қарсы ем тамыз, 
қыркүйек, қазан айларында қайтара жүргізіледі. 
Сондықтан міндетті түрде «САЙЛАУХАН ҚАЙТА 
ОҢАЛТУ» орта лы ғымен хабарласып, бүкіл отбасы 
мүшелерінің денсаулық жағдайларын қалыпқа 
келтіруге тырысу қажет. Яғни осы күзде бола-
тын жағдайға дайындық жұмысын жүргізу керек.

Ал коронавируспен ауырғандарға міндетті 
түрде күзге дейін алдын ала организмді дәрі-
дәрмек уынан тазартып, жүйке жұмысын 
қалыпқа келтіре отырып, имунитетті 
күшейтулері қажет, өйтпеген жағдайда күзде 
болатын коронавирустың қайталануын көтере 
алмай қалуы мүмкін болып тұр.
Электронды пошта: Sailaukhan.kz@mail.ru; 

интернет сайт: Sailaukhan.kz; 
Байланыс телефондары: +7 701 179 06 06;

+7 707 203 60 35.


