
Мерейтой құтты болсын!

САЙЛАУХАН ТУРАЛЫ СЫРСайлаухан ӘУЕЛБАЕВАның емдері көптеген ауыр 
науқастарды өлімнен құтқарды. Ресми медицина Сайлаухан 
кешенінің еңбегін мойындады және оның емдеу әдістерін 
қолдана бастады. Ғарыштық импульспен зарядталған су 
Біріккен Араб Әмірліктеріндегі де науқастарды жазды. Мұның 
бәрі қашықтықта жасалды. “Сайлаухан” емдеу-сауықтыру 
кешенінің жұмысшыларының жоғары кәсібилігін, көпжылдық 
тәжірибесін ерекше атап өту қажет. Қызметкерлерге Сайлау-
хан ханым өз емдеу техникасын ыждахаттықпен үйретіп, 
науқас алдында өз міндеттерін толық орындауға дайындай-
ды. Олар оның адал жақтаушылары және көмекшілері. 

...Қазаққа Ұлы Алла Тағаланың 
рақымы түсіп, егеменді ел 
болғанымызда, өлгеніміз – тіріліп, 
өшкеніміз – жанды. Қаншама 
көненің көзі – тарихи жәдігерлер 
қалың қарашының игілігіне айнал-
ды. Рухани жадымызды оянуымен 
қатар, қасиетті дініміз де төрімізге 
озды, ин ша Алла! 

Жасыратыны жоқ, кешегі кеңестің 
қапас кезеңінде біз көбінде көзге 
көрінетін дүниені іздедік, ал, 
көзге көрінбейтін «нәзік әлем» 
көлеңкеде қалып қойды. Өйткені, 
құдайсыз қоғам – бізден әлемнің 
жеті қабаттан тұратындығын жасы-
рып қалды. Осынау орасан қуатты 
құпияларды білу үшін де, меңгеру 
үшін де қасиетті Құран Кәрім мен 
Хадис-Шарифтердің тылсым да 
терең сырларын білу қажет еді. 
Алла Тағаланың қалауымен ғана 
Оның өзекті құлы рухани әлемнің 
тылсым құпия күштерінің қыр-
сырларына (белгілі дәрежеде) көз 
жеткізе алады.

Бүгінгі адамзат өркени әрі озық 
технологиясының қол жеткізген 
жетістіктерінің шең беріндегі ғылыми 
тұрғы ның өзіненен емшіліктегі тыл-
сым күштердің құпиясына әлі де 
толық жете алған жоқ. Себебі, тыл-
сым құпия күштердің көрініс беруі 
– адамзаттың, соның ішінде, белгілі 
бір әулет ұрпағының генефоны 
арқылы ғана оның өз жалғасын та-
уып келе жатқанында болса керек. 
Сондықтан, бүгінгі ең озық техно-
логияны меңгерген ғалымдар ұрық 
тазалығының атқаратын роліне 
ерекше басымдылықпен және аса 
сақтықпен мән беру керектігін жа-
рия етуде. 

Бір өкініштісі, өзгенің өзегіне 
еліктеп, жаттың ықпалына еніп, 
өзіміздің қанымызға сіңген 
қасиеттерімізден көз жазып қалдық. 
Мысалы, ата жазбамыз «Орхон-Ене-
сей» жазуларының қолданыстан 
шығып жоғалуы, Түркі тілдерінің 
шұбарлануы, араб әліпбиімен жазу-
дан айырылуымыз, шынайы ислам 
қағидаларынан қол үзіп қалуымыз – 
бізді тамырымыздан үзе жаздады. 

Бүгінгі ғалымдар жетілген 
технологияның көмегімен енді ғана 
игерген мәселенің, құпиясы мол 
астарын қазақ ұлты сонау ертеден-
ақ білген. Соның бір айғағы – жеті 
атаға дейін қаны бір тектілердің 
өзара қыз алысуына тосқауыл 
қойып, бұл тыйымды қызғыштай 
қорып, бүгінгі ұрпаққа жеткізген. Со-
дан болар, ата тегінде емшілік қасиет 
болған ұрпақтарда, сол қасиет қан 
арқылы өз жалғасын тауып келген. 

Бүгінгі біздің әңгімеміз өзінің 
айрықша емшілік қасиеті арқылы 
Қазақстанға ғана емес, алыс-
жақын шет елдерге әйгілі болған 
қазақ қызы, шипагер Сайлаухан 
Әуелбаева ханымның емдеу 
сауықтыру кешені туралы болмақ.

“Сайлаухан” емдеу-сауықтыру 
кешенінің қызметкерлерінің өзі 
нау қастың денсаулығы үшін өзде-
ріне үлкен жауап кершілікпен 
қарайды. Және олар өз міндеттерін 
өте жоғары деңгейде атқарады. 

Емдеу кешені заманауи, 
ақпараттық диагностиканы пайда-
ланып, науқастың денесіне зиян 
келтірместен диагноз қойып, ем-
шара жүргізеді. Емдеу тәсілі барлық 
адамға тең емес. Әр адамға жеке-
жеке емдеу тәсілі қолданылады. 

“Sailauhan Su”
Емдік су “Sailauhan Su” - құрамы 

бойынша дәрілік емдік сулардан 
да үлкен артықшылықтарға ие. 
Өйткені ол су шипагер Сайлаухан 
ханымнан берілетін үлкен энерги-
яны қамтиды. Сондықтан «Сайлау-
хан Су»-ының емі орасан зор екені 
дәлелденді. 

«Сайлаухан СУ» арқылы проце-
дуралар: - толық дене ваннасы, аяқ 
ваннасы, тыныс алу және басқа да 
дене мүшелерінен жеке жасалатын 
бірқатар ем-шаралары. 

«Сайлаухан су» - адам 
денсаулығының күш-
қуаттануына өте жақсы әсер 
етеді. 

«Сайлаухан су»-мен суарғаннан 
ке йін тұтынушы ет, сүт, 
көкөністер, же міс-жидектерді са-
палы болады. 

«Сайлаухан су»-ды өз ыдысы-
мен (Сайлаухан кесесі, кружкасы) 
ішкен дұрыс. Сөйтсе олардың 
емдік күші артады. 

«Сайлаухан су»-ды ішкен адам-
да ерекше күш пайда болып, 
шаршағаны сезілмейді. Ал, өнер 
адамдарында шығармашылық 
шабыт оянады. 

«Sailauhan Su»-ын тұтас меке-
ме. компания қызметкерлері 
әрдайым алдырып, ортақ ішсе, 
ол мекемедегі қызметкер лердің 
қарым қатынасында оң серпін 
пайда болып, командада достық 
атмосфера оянады. 

«Сайлаухан Су»-ды - үйде де 
қол дануға болады. Кір жуу, 
ыдыс тарды жуу, бұл суда тамақ 
пісіру және шай ішу. Әдетте, 
адамдар бірден тағамның жақсы 
дәмін сезі не ді, бұл тәбетті 
сақтайды және ас қорыту 
жүйесіне жағымды әсер етеді. 

«Sailauhan Su»-ға шомылу, 
баланың денсаулығына жақсы 
әсер етіп, оның  тәбетін артты-
рып, ұйқысы жақсы болады. 

«Сайлаухан су»-ымен ванна 
қабылдау денсаулықтағы біраз 

ақау мәселелерді шешеді. 
«Сайлаухан Су»-ын қосып 

үй жануарларын да суарып,  
жуындыруға болады.

«САйЛАУхАн СУ» КөЛігі БАР 
АдАМдАРҒА дА КөМЕКтЕСЕді. 
КөЛігіңізді жУҒАн КЕздЕ «САй-
ЛАУхАн СУ»-ын ҚОСыңыз, 
Оның энЕРгияСы жОЛдАҒы 
жАҒыМСыз СӘттЕРдЕн 
ҚұтҚАРАды. КөЛіК ӘРҚАшАн 
жАҚСы жАҒдАйдА БОЛАды. 

Қайда болсаңыз да, үйде, 
жұмысыңызда, демалыста немесе 
жолдасыз. Сізге әрдайым «Сай-
лаухан Су»-ға ие болу өте пайда-
лы. Ол сіздің денсаулығыңыздың 
қорғаушысы. Бір сөзбен айтқанда, 
«Сайлаухан су» өмірдің барлық 
жағдайларында нағыз көмекші 
және дос. 

САйЛАУхАн КиіМдЕРі
Әрқайсысының өз ерекшелігі 

мен мақсаты бар аурулардың 
барлық түрлеріне арналған киімдер 
алсаңыз болады. Сауықтыру энер-
гиясы киім арқылы бүкіл денеге 
таралады. Бұл медициналық жей-
делер, медициналық бас киім, 
медициналық қысқа шұлықтар 
және медициналық белдеу, 
олардың көпшілігі органикалық 
мақтадан және қой жүнінен 
жасалған. Бұған балалар мен ере-
сектерге арналған төсек керек-
жарақтары да жатады. Бұл терең әрі 
сау ұйқы және денсаулығыңыздың 
жақсаруына кепілдік береді. 

Сайлаухан Әуелбаева ханымның 
дайындаған кейбір киімдерін 
көшеге де киюге болады. Оларға 

медициналық блузкалар, комби-
незон, көйлек, шалбар және тағы 
басқалар кіреді. 

Сіз өзіңізді жаңа киім са-
тып алуды шешкеніңізді 
елес тетіп көріңіз және оның 
кере мет ғарыштық өңдеуден 
кейін табиғи емдік қасиетке 
ие болған емдік күші бар, 
яғни сізді сауық ты рады 
және сонымен бірге кез-
келген теріс әсерден қор-
ғайды. Мұндай киімді тек 
«Сайлаухан» медициналық 
кешенінен алуға болады. 
Бұл ерекше киімдер Сайла-
ухан Әуелбаева ханымның 
дизайны бойынша дайын-
далды. Сіз бұндай дүниені 
дүкендерден таба алмайсыз. 
Сонымен қатар, бастапқыда 
киім синтетикалық матери-
алдан жасалған болса да, 
ғарышты өңдеуден кейін ол 
табиғи қасиеттерге ие болады. 
өнімнің дәлелденген жоғары 
сапасы бар. 

«Сайлаухан» кешенінің 
медициналық заттар жинағында 
медициналық плакаттар, 
медициналық кітаптар, брошюра-
лар мен журналдар бар. Барлық 
медициналық заттар күрделі ем-
деуде де, үйде де қолданылады. 
Олардың үйде болғаны сіз өзіңізге 
де, сонымен бірге отбасыңызға 
да көмек көрсетесіз. Қалайша? 
Кітапты ауру органға қойып 
қолдану арқылы немес олардағы 

бар материалды оқи отырып, адам 
сауықтыру бағдарламасын бастай-
ды. Осының бәрін отбасы мүшелері 
пайдалана алады. Сонымен қатар, 
үйде достық атмосфера орнайды. 
Өйткені олар үйде барлық теріс 
энергетиканы жойып, үйде жақсы 
аура жасайтын оң күшке ие. 

«Сайлаухан» емдеу-сауықтыру 
кешенінде Сізге емдік ванналар мен 
сауналар, Маңғыстау облысының 
Каспий теңізі жағалауынан, 
Қапшағай көлі мен Италияның Мад-
жоре көлінен әкелінген тастардың 
өзі тас бола тұра ғарыштық қуат 
сіңіп, емдік тастарға айналған. 

Материалды дайындаған 
Балқадиша дҮйСЕБАЕВА

Сз соѓындаѕы сыр 
Алматыда орналасқан «Сайлаухан» емдеу кешеніне еліміздің 

түкпір-түкпірінен жанына шипа іздеушілер көптеп ағылуда. Емші 
көптеген тәні мен жаны жаралы жандардың сауығып кетуіне 
оң ықпал етуде. Қазір, емші Сайлаухан Әуелбаеваның емдік 
құралдарына деген сұраныс ел арасында үлкен сұранысқа ие. Тіпті, 
көршілес Ресей, Қырғыз, Өз бек  стан, ТМД елдерінен, алыс-жақын 
шетелдерден емшіні іздеу шілердің қарасы көбейді.  Қарапайым 
халықтың денсаулығы үшін алаңдаған Халықаралық дәрежедегі 
ерекше кие қонған елеулі емші Сайлаухан Әуелбаеваның айрықша 
қасиет иесі екендігі даусыз. 

МұНдАЙ еМ бізде ҚАзАҚСТАНдА ғАНА! САЛМАҚТАп ҚАРАСАңЫз ҚЫМбАТ деп ТіпТі де АЙТА АЛМАЙСЫз. 
біР РеТ ҚАНА САТЫп АЛАСЫз дА ТозЫп, шұРҚ ТеСік күЙге ТүСкеННің өзіНде жұМЫС іСТеЙ беРеді.

Міне, тағы бір қызықты 
мәселе - «Sailau han Su» 

қосу арқылы киімді 
жуудан кейін, 

заттар автоматты түрде 
сауықтандырылады, яғни, 
олар қалпына келтірілетін 
энергиямен қамтамасыз 

етіледі. 
Оларды шкафқа басқа таза 

заттармен бірге қоюға 
болады, олар да энергия-
мен қамтамасыз етіледі, 
демек сіз сауықтандыра-

тын заттардың толық 
арсеналын аласыз. 

ем қабылдап жатырған қыз

Қасиеті ЖаРиЯ 
- алты алашҚа!

Сайлаухан Әуелбаева емдеу процедурасын жүргізуде
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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.

ҒАРышПЕн  БАйЛАныСты  
ОтБАСыЛыҚ энЕРгЕтиКАЛыҚ  
ЕМ: қарғыстан тазартып, 
емдеп денсаулық беріп, 
ұрпақтарыңызға жұмыс 
істейтін күші бар, дӘРі-
дӘРМЕКСіз  тАБиҒи ЕМ + 
жОЛдАРыңызды  АшАды 
+ өМіРЛЕРіңізді  ұзАРтАды. 
Бір рет сатып алып БӘРіңіз  
ЕМдЕЛЕСіздЕР.  Бүкіл 
сырқаттарды емдейді.


