
Мерейтой құтты болсын!

ТЫЛСЫМ ЖАННЫҢ ШАРАПАТЫРухани күш-қуат иесі
Әлемдік дәрежедегі халық 

емшісі, космоэнерготерапевт, 
қайта оңалту медицинасының 
докторы, профессор Сай-
лаухан Сұлтанғазықызы 
Әуелбаеваның бойындағы 
ерекше қасиет, ол кісіге 
жоғарыдан түсіп жатқан 
ғарыштық белгілер, ерек-
ше таңбалар әлі де құпия-
сыры ашылмаған жұмбақ 
құбылыс болып тұр. Сайла-
ухан ханымның адамдарды 
сырқаттан айықтыратын 
шипагерлік қасиеті бар. 
Осы қабілетін ғылыммен 
ұштастырып, көпшілікке адал 
жолмен қызмет көрсетіп 
жүрген жанның бірі де 
бірегейі біз айтып отырған - 
Сайлаухан Әуелбаева. Ол кісі 
36 жылдық білім саласындағы 
еңбегін тоқтатып, 53 жасын-
да саналы түрде адамдарды 
емдеумен айналыса бастады. 
Ол бұл жолға оңайлықпен 

келген жоқ. Қаншама 
қиындықтардан, тағдырдың 
соқпақтарынан өтуіне тура 
келді. Нәтижесінде ол кісі 
науқастардың ағзасын 
ешқандай аппаратсыз, алыс 
қашықтықтан көре алатын, 
ресми медицинамен 100 
пайыз сәйкес келетін нақты 
диагноз қоя алатын қасиетке 
ие болды. Міне, содан бері 
ол кісіге ғарыштан, белгісіз 
һәм белгілі таңбалар көптеп 
түсе бастаған. Сайлау-
хан Сұлтанғазықызы: 
“ғарыштан дамылсыз бірінен 
кейін бірі түсіп жатқан ақпа
рат тарды қорытып, сараптау 
үшін ұйқы көрмеймін” дейді. 

«Өз басым дін мен ғылым 
егіз ұғым деп есептеймін. Яғни 
менің бойыма Алла тағала 
дін мен ғылымды ұштастыра 
отырып қасиет берді. Сол 
қасиеттің арқасында мен 
өзге ешкімге көрінбейтін 

таңбаларды байқайтын бол-
дым. Күні бүгінге дейін маған 
жоғарыдан мыңдаған белгілер 
түсті. Басқасын айтпағанның 
өзінде кәдімгі біздің емдік 
қасиеті бар «Сайлаухан 
Судың» бетінде пайда бола-
тын ерекше белгілерді осыған 
дейін қаншама ғалымдар, дін 
саласының «жілігін шағып, 
майын ішкен» мамандары зерт-
теген. Соңыра өз бағаларын 
беріп, бұл кез келген адамға 
беріле бермейтін таңғажайып 
құбылыс деп баға берді,» дейді 
Сайлаухан ханым. 

Сайлаухан ханымға 
көрінетін суреттердің басым 
бөлігі «ӘлеМге бейбітшілік 
Қажет» деген мағынаны 
білдіреді екен. Яғни бұл 
дегеніңіз, қазіргі алмағайып 
заманда, түрлі саяси, әлеу-
меттік қақтығыстардың 
шешімі болуы әбден мүмкін. 
Одан бөлек: “қыздардың 

денсаулығы, аналардың жа-
тыр тазалығы, ер мен әйелдің 
қарым-қатынасы, ұрпақ 
тәрбиесі, ғасыр індеті ата-
лып кеткен кейбір сырқат 
түрлеріне қатысты белгілер де 
көптеп кездеседі”, - дейді Сай-
лаухан ханым. 

Иә, ғаламның ғаламаты 
көп. Ол әлгі біз көріп жүрген 
фантастикалық фильмдерге 
ұқсап кетеді. ал сол фильм-
дер шын мәнісінде, өмірде 
болатын құбылыстардан ту-
ындап, түрленген дүние емес 
пе?! Сонда ғарышта болып 
жатқан тылысым жағдайлар 
қайдан шығып жатыр? Ра-
сында да «жатжұрттықтар», 
«белгісіз ұшу нысандары» де-
ген әңгіме, шын мәнісінде бар 
ма? бұған байланысты Сайла-
ухан ханым не айтар екен? 

«Ашылмаған, сыры бар 
беймәлім ұшатын табақша ту-
ралы қоғамның пікірі сан түрлі. 
Бірі өзге планеталықтарға 
сенсе, енді бірі қияли қылық деп 
қол сілтейді. Аспан кеңістігінде 
еркін қалықтаған табақшаны 
ұялы телефондарының каме-
расына түсіріп үлгергендер 
де жетерлік. Интернет 
желісінде мұндай түсірілімдер 
көп. Негізінде беймәлім 
ұшатын табақшаны 
зерттеушілер - уфологтар. 
Бірақ олар осы уақытқа 
дейін қолға ұстатқандай 
сенімді, нақты айғақ келтіре 
алмады. Дегенмен өз басым 
жатпланеталықтардың ба-

рына сенемін. “Оған қандай 
дәлеліңіз бар?” деуіңіз мүмкін. 
Айтайын. 2015-жылы маған 
Маңғыстау өңіріне, Бейнеу ау-
данына барып адамдарды емдеу 
керектігім жайлы жоғарыдан 
ақпарат келді. Міндетті түрде 
баруым керек екен. Жос парда 
болмағасын аяқасты шығып 
кетсем, ойдай материалдық 
шығынға ұшырайтын түрім 
бар. Бірақ жоғарыдан маған 
сол жаққа бару керектігім 
туралы нақты ақпарат келді. 
Оңай болмайтынын, тіпті 
біраз материалдық  шығынға 
бататыным жайлы да мәлімет 
беріледі. “Баруың - міндет” 

деді. Кері жол жоқ. Сонымен 
не керек, қасыма көмекшілерді 
ертіп, Маңғыстауға жол 
тарттық. Барған күннен ба-
стап аспаннан небір белгілер 
мен суреттер көрінді. Сосын 
үш күн қатарынан жатпла-
неталықтармен өте күшті ар-
палыс болды. Сол кезде түсірген 
суреттер сақтаулы тұр. Ай-
тайын дегенім, Маңғыстауға 
барғаннан бас тап ұйқы дегенді 
ұмыттым. Үшінші күні қыздар 
«кішкене демалып алсаңызшы» 
дегесін, жатқанмын. Тұрсам 
бәрі аң-таң, мені бірінші рет 
көргендей таңдана қарайды. 
«Апай, сізге не болған, кіп-

кішкентай болып қалыпсыз», 
дейді. Айнаға қарап өзімді та-
нымай қалдым. Бас-аяғы екі-үш 
сағаттың ішінде салмағы 90 
кило шығатын адамның 30 кило 
салмақ тастағанын елестетіп 
көріңізші. Киімдерімнің бәрі 
үлкейіп кеткен. Өз денемді игере 
алмаймын, әл-дәрменім құрып, 
белгіленген уақытты өтеп, 
Алматыға қайтуға тура келді. 
Мұнда келгесін де төрт ай бойы-
на жұмыс істеуге мұрша болма-
ды, 30 кило салмақ тастау оңай 
емес қой. Ал енді осыдан кейін 
өзге планеталықтармен  жиі 
арпалысқа түсемін. Олардың бар 
екенін адамзатқа дәлелдейтін 

суреттер менің архивімде 55 
мың данаға жетті», - дейді 
Сайлаухан Сұлтанғазықызы. 

...Иә, есітіп отырсақ ойдан 
шығарылған оқиға сияқты. 
бірақ әлі көп зерттеуді қажет 
ететін ерекше құбылыс. 

Сайлаухан ханымның адам 
емдеудегі әдістерін ғалымдар 
мойындап, оның теңдессіз 
бірегей ем екеніне баға 
беріп қойғанымен, оған түсіп 
жатқан ғарыштық ақпараттар 
әлі түйіні тарқамаған тыл-
сым бір дүние болып тұр. 
Осыны зерттейтін ғалымдар 
табылса, онда Сайлаухан 
Сұлтан ғазықызының қолын-
дағы құнды мәліметтер 
21-ғасырдағы ғылымның 
дін мен ұштасқан «бомба» 
жаңалығы болар еді. тіпті 
Сай лау хан Әуелбаева ханым-
ның бойындағы қасиеті әлем-
ге әйгілі болуы ғажап емес. 

Иә, Сайлаухан ханымның 
денсаулық саласында жа-
сап жатқан еңбегі ұшан-
теңіз. Ол кісінің бойындағы 
емшілік қасиет, тылсым 
қуат әлдеқашан әлемдік 
дәрежедегі ғалымдардан 
лайықты бағасын алып 
қойған. күні бүгінге дейін 
онкологиялық сырқаттан бас-
тап, денеге шығатын түрлі 
тері ауруларын, басқа да 
күрделі ауруларды емдеп, та-
лайды таң-тамаша еткен. 

Сайлаухан ханымның 
авторлық ем ұлт пен жас 
таңдамайды. күні кеше ғана 
дүние есігін ашқан нәресте 
мен белі бүгілген қартқа дейін 
Сайлаухан емінің қасиетін 
сезініп, ем ала алады. атап 

айтқанда, жүрек-қан тамыр 
аурулары, жүйке жүйесі, 
қалқанша безінің қабынуы, 
ұйқы безі,қант диабеті, ми-
ома, бедеулік, простатит, 
белсіздік, асқазан, ішек, өт 
жолдары аурулары, тері 
аурулары, гипертония, 
ұйқысыздық, несеп жолдары 
ауруларына шипа дарыта-
ды. Сондай-ақ ағзадағы зат 
алмасу процесін қалыпқа 
келтіруге көмек көрсетеді. 
ерте қартаюды тоқтатады. 
бір сөзбен айтқанда, Сай-
лаухан ханым халыққа 
нақты диагноз, нақты ем 
тағайындайды. тіпті бүгінде 

ресми медицина өкілдерінің 
өзі, яғни дәрігерлер кейбір 
пациенттердің диагнозын 
анықтау үшін Сайлаухан 
ханымның көмегіне жүгінеді.

 Сайлаухан Сұлтан-
ғазықызына атақ та, басқа 
да таңсық емес. тек өзіндегі 
құнды мәліметтер таса-
да қалмаса екен, тылсым 
белгілердің сыры елге жетпей 
қалмаса екен деп алаңдауда. 

“шындықсыз аңыз жоқ” де-
ген сөз бар. Расымен кез кел-
ген сандалған сандырақтың 
артында да бір үлкен ақиқат 
жасырынып жатады. 

Мақаланы дайындаған 
Балқадиша ДҮЙСЕБаЕВа

Судың бетіндегі бұл 
сурет те: ата-ана-

сы. Әкесі - әлжуаз, 
шөккен, қимыл дап, 
тіршілік жасағысы 

келмейтін, жауапкерші-
лікті, мой нын дағы 

жүкті ығыСтыРыП 
қойған, әйелдің қолына 

қараған күйде. ал 
шешесінің (әйелдің) 

екі көзі далада, басқаға 
көзін сүзген, отбасы 

мәселесіне басы ауыр-
майтын күйде. 

Ұзын бойлы көгілдір 
түстегі әйелі — аяқта-
ры на қараңыз —теРіС 

ҚаРаП тҰРҒаН ЫН біРДеН 
кӨРеСіЗ. Мұндай отба-

сында кеміс балалар 
өмірге келеді (ортаңғы 

суретке қараңыз). ал 
жоғарғы суретте — от-
басынан БЕзГЕн Бала.

Сайлаухан Әуелбаеваның өзінен емделу мақсатында толыққанды 
мәлімет алу үшін мына байланыс телефондарына хабабарлассаңыз болады: 

8-707-203-60-35, 8-701-179-06-06.  Электронды почта: sailaukhan.kz@mail.ru.

ОСы Мақалаға БаЙланыСты СЕнСациялық СуРЕттЕРДІ 16-БЕттЕ қаРаңыз.

ЕГЕР СІз... Дұрыс диагноз қойдырып, таза емделгіңіз келсе: 
науқасты биоэнергетикалық, космоэнергетикалық тәсілдер 
мен сезімталдық арқылы анықтап, емдеу барысында 
биоэнергетикалық, медитациалық, рухани-музыкалық, 
шипагерлікті қолданатын, қазаққа ежелден белгілі күш-
қуаты зор емшілік-шипагерлік салттың жалғастырушысы 
халықаралық дәрежедегі емші Сайлаухан Сұлтанғазықызы 
Әуелбаева аурудың себеп-салдарын (диагноз қою), дәлме-
дәл қояды, тіл-көз бен қарғысты, дуаны шығарады, жол 
ашады, бата беріп, барлық ауруды емдейді.

Шипа алу үшін төмендегі телефонға 
хабарласуына болады: 8-701-179-06-06.
Мекен-жайы: алматы қаласы, «айнабұлақ-2» ықшам 
ауданы, СК «Сұлтан» ғимаратының 3-қабаты.

Біздің кең мағынада атқарып 
отырған жұмысымыздың ӘлЕМДІК 

ДЕңГЕЙДЕГІ атқаРылыП 
Жатқан ЖұМыС ЕКЕнДІГІн, ОСы 

атқаРылыП Жатқан ЖұМыСтың, 
әрине, «СаЙлауХан Суынын» 

Да БҮКІл ӘлЕМГЕ ауа МЕн СуДаЙ 
қаЖЕт ЕКЕнДІГІн ДӘлЕлДЕЙтІн 

БІзДІң ЕМДІК СуыМызДағы БЕЙнЕ. 
Сайлаухан апайдың пайымдауынша 
мағынасы: «ӘлЕМГЕ БЕЙБІтШІлІК 
қаЖЕт» «МиРу нЕОБХОДиМ МиР». 

ал зерттеушілер оқыған болса осы 
мағынада кеңірек мағлұмат алар 



Сайлаухан Сұлтанғазықызының айналаСындағы күнделікті 
өмірде болып жатқан құпия бейне-ақпараттар легі

төңірегінде болып жатқан өзгерістерден Сайлаухан Сұлтанғазықызының көлігін де, өзін де 
кейде көру мүмкін болмай қалып тұр. келеСі бір бейнелер - “Сайлаухан-Су”-дағы құпия белгілер.


