
Мерейтой құтты болсын!

ТӘНІ САУДЫҢ – ЖАНЫ САУ

Құдайдың Қалауы болса, Қара суға да Қасиет Құйылады...
ерекше кие қоНғАН елеУлІ емшІ

...Осыдан бірнеше жыл бұрын: «Сайлау
хан ханым деген ерекше емші шығыпты» 
деген ақпарат ақ қардай борады. 
Телеарнадан сұқбат берген Сайлаухан 
шипагердің айрықша алымы мен ерекше 
қасиетіне көпшілік таңдай қақты...

Емшілік ерекше қасиет 
болмаса, жалған болса, 
онда осы бүгінгі күнге дейін 
жоғалып кеткен болар еді. 
Емшілікке баулитын арнайы 
мектеп жоқ. Ал, емшілік 
қасиет қонған адамдар бар. 
Емшілердің, айталық, қобызда 
әуен ойнап ем жасауы, 
жаңбыр жауғызуы, бұлттарды 
ыдыратуы, түрлі зиянкес 
жәндіктердің шаққандағы уы-
тын қайтарып, адам денесіне 
бүгінгі медицинаның қолы 
жете бермейтін шапшаңдықта 
көмек көрсетіп, адам жанын 
арашалап қалуы секілді тыл-
сым тәсілдері таң қалдырмай 
қоймайды. Бұл емшілік ем-
домның қалай жүзеге асыры-
латынын білмесек те, нәтижесі 
көз алдымызда. 

Емшінің әрекетінің 
арқасында сауғаға қалған 
шыбын жанды, ажалдан ара-
ша болған адамды көргенде, 
Жаратушымыздың құдыретті 
сыйы – ата-бабамыздан мирас 
қалған, қанға біткен қасиеттен 
жеруміз жөн болмас деп ой 
түйесің. Қадым замандағы 
түркілердің түп аталарын-
да ислам қағидаттарымен 
астаса жымдасқан «Бір 
Жаратушыны» мойындай-
тын, жалғыз Жаратушының 
құдіретіне бас иген кемел де 
берік сенімнің болғаны хақ. 
Сондықтан, қазақтың дәстүрлі 
халық емшілігі атадан балаға 
ауысқан құпиялы күш-қуат. 

Асылдың сынғындай 
тұнық тұлға, Халықаралық 
дәрежедегі емші, сауықтыру 
медицинасының докторы 
Сайлаухан Әуелбаеваның 
есімі бүгінде қазақ даласы 
түгіл, күллі әлемге таныла ба-
стады. Сайлаухан ханымның 
ерекше емшілік қасиетінің 

ерекшелігі – науқаСты 
кӘдімгі тұрмыСта 
қолданып жүрген қара 
Сумен емдейді. Суға дем 
салғанда, судың құрамында 
Менделев кестесіндегі адам 
ағзасына пайдалы элемент-
тер түзіледі. Сайлаухан суға 
қарап отырғанда су бетінде 
араб әріптері кескіндес 
жазулардың пайда болады. 
Мешіт қызметкерлері әлгі 
судағы таңбалардан ислам діні 
аяттарындағы кейбір сөздерді 
оқыды. Сайлаухан ханым 
тіл-көз тигенді де емдеп, дуа 
қайтару сынды адамға зиян 
әкелетін жұмбақ күштерге 
тойтарыс бере алады. 

– Арғы аталарымда емшілік 
қасиет бар. Маған да бұл 
қасиет аталарымның қаны 
арқылы берілген болса керек. 
Бұрын педагогика саласында 
жұмыс жасап жүргенімде әкем: 
«Сайлаухан, сен түбінде емші 
боласың! Емші болғанда да 
емшілердің емшісі боласың!» – 
деп айтқан еді. Сол кезде мен 
“Білім саласының үздігі” деген 
төсбелгіні қадап жүрген кезім 
еді, мен: “Ой, әке, қойыңызшы” 
деп күлген едім. Дегенмен, шы-
нында да әкем айтқан өсиет 
айналып басыма келді, – дейді 
Сайлаухан емші ағынан жарылып. 

Сайлаухан Әуелбаеваның 
емдік құралдары мен ем-
деу әдістері, бір жағынан, 
әрбір қазаққа етене таныс 
көрінгенімен; екінші жағынан, 
таңсық әрі тылсым. Сайлау-
хан емші суға дем салумен 
қатар, адам баласы күнделікті 
тұрмыста қолданатын 
нәрселерге және тұтынатын 
тағам түрлеріне күш енгізу 
арқылы да емдейді. Мысалы, 
дем салынған шай немесе 
тұз – қант диабеті ауруларына 

қарсы; енді арнайы кәмпиттер 
– арақ, темекі сынды зиян-
кес нәрселерден арылтуға 
жәрдемін тигізеді. 

Тағы бір таңқаларлығы 
– САйлАуХАн СұлТАнғА-
зыҚызының нАуҚАСТАрғА 
АрнАйы ТігілгЕн киіМдЕрін 
киСЕңіз, ТұлА Бойыңызды 
Қыздырып, ЕМдік ҚАСиЕТін 
СөзСіз СЕзінЕСіз. Ал, енді 
құлаққа аса жағымды естілетін 
әуелеген әсем әуендерді 
тыңдау арқылы емделу – 
адамның жүйке жүйелерін 
тыныштандырып, тұла-
бойыңызды босатып, бір рахат 
сезімге бөлейді, жаныңызды 
жадыратады. Сондай-ақ, тері 
ауруларына, тәндегі әртүрлі 
жараларға ем болатын са-
бындар да сауықтыруда. Аты 
жаман талай аурудың бетін 
қайтарған емшінің тылсым 
қасиетіне бас имеске лаж жоқ. 

Әлем таныған Сайлаухан 
Әуелбаева Құдай қалайтын 

болса, қара суға да қасиет 
құятындығын және адам 
бойындағы барлық ауруларды 
емдеуге болатынын айтады. 
Атап айтқанда, тері аурулары, 
гипертония, ұйқысыздық, 

бастың қан қысымы, жүйке 
жүйесі, мидың шайқалуы, көз 
аурулары, тыныс алу жолдары 
аурулары, күре тамырлардың 
қабынуы, мойын-кеуде, 
сегізкөздегі остеохондроз, 

тізе буындары аурулары, ар-
трит, полиартрит, ревматизм, 
мастопатия, асқазан, 12 елі 
ішек аурулары, өт жолы ауру-
лары, жыныс аурулары, қуық 
аурулары, бүйрек, бауыр ауру-
лары, ерлердің бел әлсіздігі, 
әйелдерде кездесетін омырау 
бездерінің қабыну дерттері, 
әйелдер бедеулігі, сәбилерді 
ұшықтау, шаш өсіру, дуа 
қайтару т.б. 

емші Сайлаухан Әуел
ба еваның келеСі бір ке
мел қаСиеті – Сырқат ау
руы ның СебепСалдарын 
(диагнозын) дӘл айтады. 

Халықаралық дәрежедегі 
емші Сайлаухан Әуелбаева-
ның есімі жарты ғаламға таныс 
десек, артық айтпаған болар-
мыз. Қазір әлем емшілерінің 
назары – Сайлаухан ханымда. 
өркениетті елдер саналатын 
Еуропа құрлығы қазақтан 
шыққан қасиет иесінің 
құдіретін әуелде-ақ мойындап 
қойған. Тіпті, түрлі марапат-

мақтау қағаздарын да 

беріп үлгерді. Сайлаухан 
Әуелбаеваны Еуропа, АҚШ 
ғалымдары ерекше құрметпен 
қарсы алады. ғылымның 
өресі жетпеген құбылысқа 
өркениетті елдердің ака-
демик, профессорлары 
таңданыс білдіріп, қасиет 
иесіне бірнеше мадақтау, ма-
рапаттау грамоталарын табы-
стады. Сайлаухан ханымның 
емдік суына «Еуропалық ең 
жоғары сапа» деген атақ-белгі 
де берілді. Англия, Франция, 
германия, Швейцария, украи-
на елдерінің университеттері 
арнайы шақырып, Сайлау-
хан ханымның дәрістерін 
тыңдайды. 

Сайлаухан Әуелбаеваның 
Алматы қаласында 
орналасқан «Сайлаухан» ем-
деу кешеніне еліміздің түкпір-
түкпірінен жанына шипа 
іздеушілер көптеп ағылуда. 
Әрине, науқас жандардың 
көбіне Алматыға сапар шегу 
жеңіл емес. осыны ойлаған 
қасиет иесі ем алушылардың 

сұраныстарына орай, бірнеше 
облыстарынан шағын Ем-
деу орталықтарын ашып, 
аймақтан келіп емделушілер 
үшін жеңілдік туғызбақшы. 

Емші көптеген тәні мен 
жаны жаралы жандардың 
сауығып кетуіне оң ықпал етті. 
Сайлаухан ханым орталықта 
ашық есік күндерін өткізіп, 
емделушілер үшін тегін се-
анстар жүргізді. Халыққа 
емдік құралдар, киім-
кешектер, әсерленген емдік 
ас-сулары тегін ұсынды. Бұл 
туралы баспасөз беттерінде 
халықтың алғысын айғақтаған 
ақпараттар жарияланды. 

Есесіне, емші Сайлау-
хан Әуелбаеваның емдік 
құралдарына деген сұраныс 
ел арасында үдей түсті. Тіпті, 
көршілес ресей, Қырғыз, өз-
бек  стан, ТМд елдерінен, алыс-
жақын шетелдерден емшіні 
іздеу шілердің қарасы көбейді. 

Емдік бұйымдарға де-
ген сұраныс күннен-күнге 
арта түсуде. Қарапайым 

халықтың денсаулығы үшін 
алаңдаған Халықаралық 
дәрежедегі ерекше кие 
қонған елеулі емші Сайлау-

хан Әуелбаеваның айрықша 
қасиет иесі екендігі даусыз. 

балқадиша дүйСебаева, 
алматы қаласы.

Мекенжайы:  
Алматы қаласы, «Айнабұлақ-2» 

ықшам ауданы, СК «Сұлтан» 
ғимаратының 3-қабаты.
Байланыс телефондары: 

87072036035, 
87011790606 (уатсап).

ӘлеуМеТТiк желiдегi парақшаСы: 
Веб-сайт: www.sailaukhan.kz 

«Фейсбук»: Сайлаухан ауелбаева . 

Сайлаухан ханым суға дем 
салғанда, судың құрамында 

Менделев кестесіндегі 
адам ағзасына пайдалы 

элементтер түзіледі. 



 ТӘНІ САУДЫҢ – ЖАНЫ САУ

Сегіз қырлы Сайлаухан
Мекен-жайы:  
Алматы қаласы, 

«Айнабұлақ-2» ықшам 
ауданы, СК «Сұлтан» 

ғимаратының 3-қабаты.
Байланыс телефондары: 

8-707-203-60-35, 
8-701-179-06-06.

Сайлаухан шипагер көп ауруды емдейді!


