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Құдіретке  сену – Қарғысты  жеңуӨмір болғасын, бәрі 
де кездеседі. Кейде 
өзіңе тіл-көз, қарғыс 

тигенін, біреулердің әдейілеп 
дуа жасағанын жылдар бойы 
білмей жүруің мүмкін. Бірақ, 
оның салдары сені айналып 
өтпейді...

Уақыт өте келе әлгіндей 
қара лықтың кесірінен жолың 
жабылып, жүйке-жүйең тозып, 
денсаулығың күрт нашарлап, 
тіпті, өміріңе қауіп төнуі әбден 
мүмкін. Қаншалықты сенбейін 
десең де – бұл рас. Қарғыс ти іп 
қаншама отбасының ойран бол-
ғанын, тіпті үрім-бұтағымен жойы-
лып кеткеніне – тарих дәлел.

«Сізге қарғыс тиген» деген 
сөзге – көп адам сенбейді. 
Кекесінмен қабылдайды. Ал, 
Қайта оңалту медицинасының 
докторы, профессор, ғалым, 
космоэнерготерапевт Сайлау-
хан Әуелбаева ханымның 
емдеу тәжірибесінде қарғыс 
тигенін дәлелдейтін айғақтар 
жетерлік.

Ол кісінің қарғыстың, дуа 
мен тіл-көздің бетін қайтарған 
кездері өте көп. «Қатерлі 
ісік – қарғыс, дуа, тіл-көзден де 
пайда болады», – дейді әлем 
ғалымдарын мойындатқан Сай-
лаухан Әуелбаева.

Сайлаухан Сұлтанғазықызын 
«жанды сканер» десе де бо-
лады, алдына барған адамның 
өн-бойында не барын, қандай 
сырқатқа шалдыққанын, кімнің 
қарғысы қашан, қалай тигенін, 
тіпті, қай ғасырдағы ата-ба-
баларынан келе жатқанын, 
әкесі жақтан ба, анасы жақтан 
ба екенін дөп басып айтып, 
дәлелдеп бере алады.

Ол кісі алдына келген әрбір 
науқасты өзінен 3-4 метр 
қашықтыққа отырғызып қойып, 
яғни, науқасқа қол тигізбей-ақ 
диагноз қоя алатын қасиетке 
ие. Әлемнің кез келген 
түкпірінен хабарласқан адам-
дар да дәл сондай қашықтықта 
тұрғандай-ақ нақты диагно-
зын, көп сұрақтарға нақты 
жауаптарын ала алады. Бұл 
туралы ол кісінің өзі былай 
дейді: «Тіл, көз, қарғыс, дуа де-
ген нәрсе – ұрпақтан ұрпаққа 

ауысып, олардың өсіп-өнуіне 
кесірін тигізеді, тіпті кейде 
әулеттің жойылып, азайып, 
азапқа түсіп, өлім-жітім көбейіп 
кетіп жатады. Үйленбей, тұрмыс 
құрмай, айналасымен араласпай, 
өзін көрсетуден, өзгені көруден 
қашатын, аурудан бас көтермей, 
тірлігі өнбей, өзіне-өзі қол салуға 
дейін баратын жағдайлар 
кездеседі. Былай қарасаң – бәрі 
бар, бәрі жақсы, бірақ, ештеңеге 
көңіл толмайды, зауқы жоқ, 
мәңгіріп, отырған жерінде 
қозғалмастан, тіпті, ойсыз да 
отыра береді. Бұл да – қарғыс 
тигеннің белгісі».

Тіл мен көз – ниеті түзу емес 
адамның көзіне түсу немесе 
оларға әсер қалдыру арқылы 
пайда болса, дуаны – белгілі 
бір қара энергетика жолы-
на түскен адамдарға барып, 
қасақана жасатады.

 Дуа – бастапқыда еш көзге 
түспейді, бірақ, уақыт өте келе 
дуа жасалынған адамның жолы 
түйіліп, жақындарымен қарым-
қатынасы бұзылып, денсаулығы 
күрт нашарлай бастайды.

СтатиСтикаға 
СенСек...

Қазақстанда жыл сайын 4 
мыңға жуық әйел сүт безінің 
қатерлі ісігіне шалдығады 
екен. Қатерлі ісікпен 
ауыратындардың да қатары 
жыл сайын ұлғайып келеді.
Жыл өткен сайын жасарып 
бара жатқан қатерлі дерттің 
алдын алумен отандық ма-
мандар қаншалықты күрессе 
де, нәтижесі көңіл көншітер 
емес. Бүгінде ресми меди-
цина қатерлі ісік ауруының 
нақты неден туындайтынын 
дәлелдегенімен, басқа да 
энергетикалық жағдайлардың 
– қатерлі ісікті туындататы-
нын біле бермейді. Ал, Сай-
лаухан ханым мұны нақты 
дәлелдермен көрсете алады. 
  

тері ауруларынан 
толығыМен 

айықтырады
Бір қарағанда, аса қауіпті емес 

бо лып көрінетін псориаз, вити ли-

го, экзема сияқты тері ауру лары 
уа қыт өте келе, дұрыс емдел ме-
ген жағдайда, қатерлі ісік (рак), 
яғни, онкологиялық ауруға айна-
лып кететіндігін білесіздер ме? 

Тері ауруы асқынып, псори-
аз бен витилиго бірігіп кетіп, 
теріде рак ауруын туындатқан 
кездер де кездескен. Ондайда 
уақытыңызды босқа өткізіп ал-
май, дұрыс емге ұмтылғаныңыз 
жөн. Бұл орайда, «Сайлаухан» 
емдеу, қайта оңалту кешені 
көмекке келеді. Орталық аты 
әлемге танылған «Сайлаухан 

Сумен» – 100-дің үстіндегі 
авторлық емдік заттарымен 
және әр емделушіге арнайы, 
жеке тағайындалатын емдік іс-
шараларымен көмектеседі.

жоғары неМеСе 
тӨМен қан 

қыСыМынан 
біржола 

құтылғыңыз келСе...
Қан қысымының жоғары не-

месе төмен болуы – бұрын тек 

орта жастан асқан кісілерде 
кездесуші еді. Қазір жаңа 
туылған нәрестелерге де 
осындай диагноз қойылуда. 

Дер кезінде нақты диагноз 
қойылмағандықтан, нақты 
ем қабылдамағандықтан, 
қан қысымының салдары 
комаға түсіп қалу, талма ау-
руына шалдығу, қол-аяғы 
тырысу, көз жанары на-
шарлау, мидан операцияға 
түсіп қалуы, микроинсульт, 
инсультке шалдығу сияқты 
жағдайларға әкеп соғуы 
мүмкін. Нәтижесінде мида 
түрлі «өсінділер» пайда бола-
ды. Ісіктер де бой көтереді.

Жалпы, гипертония, гипо-
тония, яғни, қан қысымының 
көтерілуі, төмендеуінің нақты 
себептері айқындалып, сол 
себептердің жойылуына 
жұмыс істеген жағдайда 
ғана – бұл сырқаттар түрінен 
біржола құтылуға болады. 
Бұл мәселеде Сайлаухан 
Әуелбаеваның тәжірибесі мол. 
Қаншама жыл дәріге тәуелді 
болып, қан қысымының 
жоғарылауынан зор зардап 
шеккен кісілердің құлантаза 
айығып кеткеніне – уақыт куә.

белСіздік пен 
бедеуліктің 

бетін қайтарады

Ұрпақ өрбіту жасындағы ұл-
қыздарымыздың белсіздік пен 
бедеулікке шыр малуы біздің 
ұлттың да басты демогра-
фиялық қасыретіне айналды. 

Бүгінде Қазақстанда 
жаңадан отау құрған 
отбасылардың 15 пайызы 
«бедеу» деген ауыр дертті 
арқалап жүр.

Республика бойынша 14 
мың әйел – бедеу, мыңнан 
астам еркек – белсіз. 

Әйелдердің – омыраула-
рында, жатырда, жатыр мой-
ынында; ерлердің – аталық 

бездерінде әртүрлі деңгейде 
рак сырқаты көптеп кездеседі.

Біз «бесігіміз бос қалмасын» 
дейтін қазақпыз. Сондықтан, 
бедеулік пен белсіздікке бей-
жай қарамауымыз керек. 

Бұл ретте Сайлау-
хан Әуелбаева 
көмек көрсете алады.

аСқазан, ішек, 
Өт жолдарының 
жұМыСы бұзылСа...

«Ауру – астан» десек те, 
көпшілігіміз жүйелі тамақтана 
бермейміз. 

Ал асқорыту жүйесінің 
бұзылуының – түрлі ауруға 
шалдықтыратыны анық. 

Бүгінгі таңда еліміздегі 
әрбір екінші тұрғын асқазан 
ауруынан зардап шегеді. 

Көбіміз асқазандағы 
ауырсынуға жіті мән бермей-
міз. Оның салдарынан тікішек 
зардап шегіп, оның жолда-
ры бекітіліп, ақыр-соңында 
дәрет басқа жолмен шығуға 
бейімделіп, орны толмас 
өкінішке ұрындырып жатады.

оМыртқалар 
тізбегін дегі 
ауруларға да 

дауа табаСыз...

Қазір екінің – бірі «гры-
жа» деген дерттен зардап 
шегуде. Бастапқыда оған 
онша мән бермейміз, «белім-
белім» деп жүріп аламыз. 
Сол немқұрайлылықтың 
салдарынан омыртқаларда 
сүйектің қатерлі ісігі пайда 
болатынын көбіміз пайымда-
маймыз. Сүйектен рак, тіпті, 
туберкулез басталып кеткенін 
байқамай қаламыз. Омыртқа 
ауруынан жамбас буындары 
зардап шегіп, жүруден қалған 

жандар қаншама. Осындай 
өкінішті жағдайдың алдын алу 
үшін де дер кезінде маманның 
кеңесіне жүгініп, нақты диаг-
ноз қойдырып, нәтижелі ем 
алған – абзал.

Күнделікті өмірдегі күйкі 
тірліктер салдарынан, көп 
жағдайда адамдар стресс, 
депрессияға ұшырап жатады, 
организм шок алады. Эколо-
гия да «өз үлесін» қосады. 

Көптеген тағам түрлерінен 
де организм уланып, жапа 
шегіп жатқан жағдайлар 
жеткілікті. Сол сияқты себеп-
тер салдарынан ҚАТТАЛЫП, 
ҚАБАТТАЛЫП, САЛМАҚТАНЫП 
қалған организмде:

а) туабіткен онкоклеткалар 

оянады.
б) қосымша жаңадан түрлі рак 

аурулары тағы бой көтереді.
Әркім өз органдарын 

тыңдап, сезіне білуі тиіс. 
Өзіңіздің де, өзгенің де 
жүйкесін тоздырмауға тырыс. 
Шешілмейтін мәселе жоқ. 
Дәл сол кездегі сіздің «про-
блема» деп, көтеріп отырған 
мәселеңіз – түкке тұрмайтын іс 
ретінде өздігінен шешіліп сала 
береді. «Сабыр түбі – сары 
алтын» деп, ата-бабаларымыз 
бекер айтпаған. Осыны естен 
шығармаңыз, ағайын.

Біз Сайлаухан ханым шипа 
дарытып, кісі емдей алатын 
дерт түрлерін тізбектей бер-
сек, уақыт та, газеттің беті де 
жетпейді. Қысқа қайырсақ, 
Сайлаухан Әуелбаеваның емі: 
– жас пен ұлт таңдамайды; 
– уыстап дәрі-дәрмек, шөп-
шалам ішкізбейді; 
– 100 пайыз нақты диагноз 
(баламалы емханаларда қо сым-
ша тексерілсеңіз де болады); 
– 100 пайыз нақты ем 
(Сайлаухан ханымның емінің 
нәтижелілігін ғалымдар 
әлдеқашан мойындап қойған); 
– отбасылық ем (яғни, ол 
кісі тағайындаған емді бүкіл 
отбасымен пайдаланса бо-
лады, ешқандай кері әсері 
жоқ, керісінше, басыңыздан – 
бақайшағыңызға дейін емдейді, 
бүкіл ағзаға пайдалы).

С.кенжалиева.

Øiðiãåí ê¼ê åò îðíûíäà: à) Áàñ áàðìàқòûң ñóðåòi áàéқàëàäû, 
îë æîëäàñûíûң ¾ëêåí қûçìåòòå áîëғàíûí áiëäiðåäi. Әéåëiíå 

әділетсіздік æàñàғàí (áàñ áàðìàқòû æàқûíäàòûï қàðàñàңûçäàð 
ê¼ï íәðñåãå ê¼çäåðiңiç æåòåäi); á) Áàñ áàðìàқòûң àñòûíàí, 
қîëòûқ æàқòàí ò½ìñûқ ñèÿқòû ê¼ðiíiï ò½ðғàí – áàëàëàðû. 

Әêåëåðiíiң àðқàñûíäà “æ½ëäûç” àóðóûíà øàëäûққàí 
áàëàëàðûíàí ñàó êåçiíäå äå, àóûðғàí êåçäå äå òèiñòi äåңãåéäå 

қàìқîðëûқ, ê¾òiì, ê¼ìåê áîëìàғàí. Æàíûíàí òàáûëìàғàí. 
ßғíè, îñûíäàé ñûðқàòқà øàëäûғóûíûң áiðäåí-áið ñåáåái 
– áàëàëàðûíûң да àíàëàðûíûң æ¾éêå æ¾éåñiíå қèÿíàò 

æàñàғàíûíàí áîëûï ò½ð.

Á½ë æåðäåí áiðíåøå ò¾ðëi ¾é æàíóàðëàðûí áàéқàóғà áîëàäû. 
Ìàғûíàñû: à) Á½ë îòáàñûäà àäàìè қ½íäûëûқòàí ã¼ði 

ìàòåðèàëäûқ æàғäàé æîғàðû áàғàëàíғàí. Ñîíûìåí îë әéåëãå 
äåíñàóëûғûíà çèÿí êåëãåí; á) Îңғà қàðàé èòòiң ñóðåòi ê¼ðiíåäi, 
ÿғíè әéåëäi åðòåðåêòå èò қàïқàí. Қàòåðëi àóðóғà øàëäûғóûíûң 
òàғû áið ñåáåái – îñû; â) Қàøûï áàðà æàòқàí әéåëäiң ñóðåòií 
áàéқàäûңûçäàð ìà? Îң àÿғû àëäà, ñîë àÿғû àðòòà. Îë – ¾íåìi 

қèÿíàò æàñàï êåëãåí ê¼ðøiñi; ã) Á½ë ñóðåòòå әéåëãå åøáið 
æàқûíäûғû æîқ òàғû áið àäàìíûң áåéíåñi áàð. Îë – әéåëãå 

“қàðàëûқ” æàñàï қîéûï, әñåðií ñûðòòàé áàқûëàï îòûðғàí әéåë.

“Ñàéëàóõàí Ñóûíäàғû”: à) ÆàҚÑÛËÛҚ (ñîë æàқ á¼ëiãi); 
Á) ÆàÌàÍÄÛҚ (îң æàқ á¼ëiãi) áåéíåëåíãåí ñóðåò. 

Áàéқàñàңûçäàð, æàқñûëûқòàí æàìàíäûқ ê¼ï áîëûï ò½ð; â) 
Өðíåê ñåêiëäi áåéíå – Қàðғûñòûң қ½ëïû äåãåíäi áiëäiðåäi, 

ҚàÐҒÛÑ – ҚҰËÛÏ. Á½ë құëûïòû îñû óàқûòқà äåéií 
åøêiì ê¼ðãåí äå åìåñ, ê¼ðñåòå äå àëìàғàí, òåê àóûçøà 

àéòûëғàíû áîëìàñà. àë îíû àøàòûí êiëò қàéäà?  Ðàê àóðóûíàí øiðè áàñòàғàí àÿқòû àðíàéû ê¾ðäåëi åòiï 
äàéûíäàëғàí “Ñàéëàóõàí Ñóûìûçғà” ñàëàìûç. Áàéқàéñûç 
áà, æàðàäàí àққàí қàí ñóғà ò¾ñêåí áîéäà àðàëàñûï êåòïåé, 

æûëàí òәðiçäi èðåëåңäåï, àäàì қîðқàòûíäàé қîçғàëûñқà 
ò¾ñiï ò½ð. àíûқòàï, àëäûңғû ñóðåòòåãi құëûïïåí ñàëûñòûðà 

қàðàñàңûçäàð, îíäà қ½ëûïòûң àøûëûï æàòқàíûí 
áàéқàéñûçäàð. ßғíè “Ñàéëàóõàí Ñóû” ìåí “Ñàéëàóõàí” 

åìäiê iñ-øàðàëàðû îñû қàðғûñòûң қ½ëïûí àøàòûí áiðäåí-
áið êiëò åìåñ ïå?!

Әéåëäiң îң æàқ îìûðàóûíäà – 4-äәðåæåäåãi îáûð. 
Äәðiãåðëåð åìäåóäåí áàñ òàðòқàí. Үëêåí ¾ìiòïåí 
áiçãå êåëiï, ñûðòòàé åìäåäiê. Òàóäàé øiðiãåí ê¼ê 

åòi êåéií ò¾ñiï, îðíû òåãiñòåëiï êåòòi.

А)

А)

А)

Б)

Б)

Б)

В)

В)
Г)

ТЫЛСЫМНЫҢ ТӘЛІМІ

қарғыстың салдарынан адамдар осындай сырқат тар-
дың түрлеріне  шал ды ғып жатады. бұл аурулар түрлі 
созылмалы ауру ларға ұласып, мүлде еңбек етуден 
де, толыққанды өмір сүруден де қалуға әкеп соғады. 
біздің осы бағытта жұмысымыз шетелдік байқаулардан 
өтіп, “Сайлаухан суымыз”, авторлық құқы бар емдік 
заттарымыз бен емдік процедураларымыз “передовые 
продукции здравоохранения мира” (Әлемдік 
денсаулық сақтау ісінің алдыңғы қатарлы өнімдері) 
деген мағынада байқауда жеңіп, “Сертификат” алды. 

Медицина саласында 
барлық мемлекеттерде 
проблемалық ауру 
түрлері көп қой, 
соған байланысты 
біздің дәрі-дәрмексіз 
авторлық еміміз рес ми 
медицинамен ұш тасып, 
ғалымдар тара пы нан 
жоғары баға берілуде.

шипагер Сайлаухан ауелбаева


