 АЛАШТЫҢ ӘЛ-АУҚАТЫ

Шипаның шапағаты

ЕЛ ІШІ – ЕМШІЛЕР КЕНІШІ

Ғарыштық
энергия иесі

Соңғы кездері Халықаралық дәрежедегі емші, қайта оңалту
медицинасының докторы, ерекше қасиет иесі Сайлаухан
ӘУЕЛБАЕВАның науқас адамдарды емдеп, сауап арқалап
жүргенін естіп, емдеу орталығына бас сұғып сұхбаттасқан едік.

Сайлаухан ӘУЕЛБАЕВА
– Сайлаухан ханым, сіз
қалай шипагер болдыңыз?
Шипагер қиын кәсіп пе?
– Кез келген адам емші
бола алмайды. Шипагерлік
кәсіп емес, бұл - қабілет.
Шипагерлік қабілет
адамға ең алдымен Ал
ладан, одан кейін атадан
балаға қанмен беріледі.
Кейде ілім қуу арқылы да
шипагерлікке қол жеткізуге
болады. Емшілік қабілет
кез-келгеннің маңдайына
бұйырмаған. Мысалы,
науқас адамның ауруын
ғана емес, оның жанын да

емдейміз. Арғы аталарым
атақты емшілер болған.
Сол аталарымыздың
қасиеттері маған қоныпты.
Әкем: “сен, емшілердің
емшісі, елдегі ең мықты
емші боласың” деп көп
айтушы еді. Құдай берген
қасиетім мен тағдырымның
таңдауын тұншықтырмай,
өмірімді науқас адамдарды
емдеуге арнадым.
– Сайлаухан Сұлтан
ғазықызы, ел Сізді «космо
спен байланыстағы емші»
деп жар сап жатыр. Бұрын
сіз немен айналыстыңыз?

Қандай қызмет істедіңіз?
– Бұрын білім саласын
да қызмет еттім. Деген
мен, бойымдағы емшілік
қасиетім осы жолға же
теледі де тұрды. Қазір
мұқтаж жандардың дертіне
дауа беріп, көмектесудемін.
– Жақында сізге туысы
мыздың ауырып жат
қанын телефон (уатсап)
арқылы айтып едік, сіз
науқастың диагнозын
дәл қойып, не істеу
керегін де айттыңыз.
Сіз телефон арқылы да
диагноз қоя бересіз бе?
– Құдайдың құдіреті
шығар, сырқат жанның
ауруы мен оны емдеу жол
дары туралы тылсымнан
ақпарат келеді. Оны маған
сізге түсіндіру өте қиын...
– Ел сізді «Су Патшай
ымы» деп те атайды
екен. Кәдімгі қара суды
әсерлендіріп, кез-келген
жараны жазып, дерт
ке шипа табасыз. Сіз
әсерлендірген судың қан
дай ерекшелігі болады?
– Құрамында минералды

заттары бар таза су – кезкелген ауруға ем. Бірақ,
қарапайым халық қолданып
отырған дүкендерде саты
латын сулар табиғи таза
емес. Кейде бұл сулар
ішкі ағза ауруларына
шалдықтыруы мүмкін.
Ал, адамның ауруының
көпшілігі су арқылы пайда
болады. Сондықтан, біздің
орталықта зерттеленген,
емдік су ретінде ұсынылып
отырған “Сайлаухан
СуынЫҢ” құрамында адам
ағзасына пайдалы Мен
делеев кестесіндегі біраз
элементтер түзіледі. Мұны
еліміздің және Еуропа
елдеріндегі бірнеше ғылыми
зертханалық институттар
зерттеп, “Сайлаухан Су
ынА” - “сапалы емдік
су” деген сертификат берді.
Бұдан бөлек арнайы тех
нологиямен тігілген киімкешектер, әртүрлі тұрмыста
қолданылатын өнімдерді
өзім қуаттандырып, сол
емдік заттар арқылы
да науқас жандарға ем
жүргіземін.
– Сіз көптеген адамдарды
емдедіңіз. Қазақстанда

қандай ауру түрімен ауы
ратындар көп?
– Соңғы кезде емде
лушілердің дені тері аурула
рына шалдыққандар және
ішкі ағзада жаралар барлар
мен онкологиялық дертке
шалдыққандар. Сондай-ақ,
соңғы кездері ерлер арасын
да бел әлсіздігі, әйелдердің
бала көтере алмауы белең
алып барады. Осы ауру түр
лерін емдеп жазып жатыр
мыз. Елдің әл-ауқатының
төмендігінен және эколо
гия нашарлығынан біздің
сауықтыру орталығынан
науқас жандардың қарасы
үзілген емес. Тек Қазақстан
емес, алыс-жақын шетел
дерден де сырқаттар көптеп
келуде.
– Жалпы, тері ауралар
ын ауруханаларда да
емдейді. Бірақ, дәрігерлер
кейде терідегі жаралар
ды уақытша ғана кеті
реді, кейін жара қайта
шығып жатады. Сіз
емдесеңіз, тәндегі жара
лар қайтадан шыға ма?
– Дәрігерлер ауруды
немесе жараларды емде

Суретте: 2015 жылы Сайлаухан
Әуелбаеваның айналасында
болып жатқан құбылыстарға
байланысты аспанда пайда
болған көп белгілердің бірі.

Бізге белгісіз әлеммен жүретін шипагер
Сайлаухан Әуелбаеваның авторлық емдеу
әдісі - ғарыштық энергияға негізделген.
генде, түрлі медициналық
құралдардың, дәрілердің
көмегіне жүгінеді. Мыса
лы, тері ауруларын жаза
тын кейбір дәрілердің сан
қырлы әсері болуы мүм
кін. Ол дәрілер тері жара
ларын жазғанымен, адамға
басқа жағынан кері әсер
етіп, мүлдем басқа ауруға
шалдықтырады. Негізінен
адамдар бойындағы қан
құрамының бұзылуынан
– теріасты паразиттерінің
көп болуынан, бауыр жұмы
сының бұзылуынан, зат
алмасу процесінің нашар
лауынан пайда болады.
Тіпті дене терісі қатер
лі ісікке ұласқандар да
біздің орталықта ем алуда.
Денелеріне белгісіз жара
лар қаптап кеткен науқастар
да толыққанды айығып,
сауығып кетіп жатыр. Ауру
ды емдеу үшін сырқаттың
түп-тамырының қоздырған
жерінен бастау керек. Біз:
“Сайлаухан суын” ішіп, ем
процедураларын алғаннан
кейін адам ағзасында қандай
өзгерістер болып тұрады?”
– деген сауалға жауап алу
үшін биология ғылымының
кандидаты, Халықаралық
Ғылым Академиясының
корреспондент-мүшесі,
академик Дзоз Людмила
Стефановнаға бірге адам
емдеп, бірге жұмыс жасауға
ұсыныс еттім. Ұзақ еңбек,
терең зерттеулер арқылы
адам емдеу мен қоғамға
тигізер пайдасына ғылыми
тұрғыда көз жеткіздік. «Ресми
медицинамен тоғысуымыз ке
рек» дейтін ұстаным – менің

тұғырлы бағытым...
– Сіз тері ауруларын
емдегенде ешбір дәрі
қолданбайсыз ба?...
– Негізінен сумен ем
деймін. Сосын, арнайы тері
аурулары үшін дайындалған
сабындар мен киімдер бар.
Ауырған адамдар сеанс ба
рысында немесе күнделікті
тұрмыста емдік сабындар
мен киімдерімізді қолданып
жүрсе, тері ауруынан айы
ғып кетеді.
Ал, шөп арқылы емдеуге
келетін болсақ, бірде Шығыс
Қазақстан облысынан
бір емделуші келіп, емдік
шөптерді жинаумен айна
лысатынын айтты. Қолында
20 шақты дәрілік шөбі бар,
соларды дәріханаларға өткі
зіп тұрады екен. Бір қара
ғанда-ақ, жаңағы шөптердің
бойынан жаман энергетика
байқадым. Рас, олар дәрілік
шөптер тобына жатқанымен,
өскен жеріндегі топырақ
құрамы жаман энергетиканы
сіңірген екен. Сөйтіп, сана
малап отырып, жаңағы кісіге
қолындағы шөптердің дәріха
наға өткізуге жарайтын 5-6
түрін ғана таңдап бердім.
Жалпы, шөп арқылы емдеу
дің теріс жақтары да көп.
– Тағы қандай құпиялары
ңызды айта аласыз, Сай
лаухан ханым?

Шипа алу үшін
төмендегі
телефонға
хабарласуына
болады:

8-701-179-06-06.

– Құпияның өзі – адамды
сауықтырудың алуан жол
дарын анықтайды. Мысалы,
қанның құрамы – жанның
саулығының кепілі. Қанның
құрамын микроскоп арқылы
экраннан бірге көріп, зерт
теу мүмкіндігіне көз жеткізу
– біздің орталыққа ғана тән
зор мүмкіндік. Қаныңыздың
тазарған құрамын көріп,
ағзаңыздың вирустардан,
бактериялардан, құрттар
дар мен паразиттерден қан
шалықты тазарғанына меди
циналық зерттеу арқылы көз
жеткізесіз. Сондай-ақ, жүрек
қан қысымы, ұйқысыздық,
жүйке жүйесі, көз аурулары;
тыныс алу жолдары ауру
лары, күре тамырлардың
қабынуы, мойын-кеуде,
сегізкөздегі остеохондроз,
ер адамдардың белсіздігі,
бүйрек, асқазан, ішек, ау
рулары, жыныс аурулары,
әйел адамдарда кездесетін
омырау бездерінің ауруы,
сәбилер аурулары, тері ау
рулары, шаш өсіру, жол ашу,
дуа қайтару, т.б. ауруларға
шалдыққан сырқат жан
дар көп келеді. Орталықта
науқас жандардың нақты
диагнозын қойып, өзіміздің
авторлық дәрі-дәрмексіз
табиғи жолмен емдеу жолы
арқылы осы сырқаттарға
қол ұшымызды бере алатын
деңгейдеміз.
– Сайлаухан Сұлтанғазы
қызы, уақыт бөліп, сұх
бат бергеніңіз үшін үлкен
рахмет!
Сұхбатты дайындаған:
Нұрбол НҰРҒОЖАЕВ

Е

мдеу мен аурудың алдын алудың
Сайлауханша тәсілдері - әлемде бірінші
және жалғыз. Ол Космоспен байланыс арқылы
емдегенде науқас толығымен сауығып кетеді.
Сайлаухан ханымдай ерекше емші адам өмірде
өте сирек кездеседі. Өз мүмкіндіктері арқылы ол
тек адамдарға ғана емес, қоршаған ортаға да
әсер етеді. Осының бәрі таңқаларлық және қазіргі
медицина үшін үлкен жетістік. Бұл факт.
Сайлаухан Әуелбаева бөтен планеталықтармен
де байланыста болуы мүмкін. Бұл феноменге сену
қиын, бірақ мұның бәрі - тылсым құбылыстармен
дәлелденді. Сайлаухан жат планеталықтардың
бар екендігін, олардың адамзатқа қандай әсер
етуі мүмкін екенін айтып, бірнеше кітап жазды.
Сайлаухан ханым - заманның құбылысы.
Сондықтан біз оған үлкен құрметпен қарауымыз
керек, ол біздің өзіміздің қазағымыз екеніне
мақтануға тиіспіз. Өйткені, оның барлық
қасиеттері мен ниеті тек адамдардың
денсаулығын түзеуге ғана емес, бүкіл жер
бетіндегі бейбітшілік болуы үшін өмірін арнаған.
Сайлаухан Әуелбаева басқаратын «Сайлаухан»
емдеу-сауықтыру кешені Қазақстандағы дәстүрлі
емес емдеу орталықтарының арасында ең беделді
орталық болып саналады. Оның науқасты емдеу
тәсілдерін тек Қазақ елі емес, елдің шекарасынан
тыс Еуропа мен Азияның ғалымдары мойындады.
Айман ЖАНПЕЙСОВА
ШИПАГЕРДІ ОСЫ АДРЕСтер БОЙЫНША ТАБАСЫЗ:

МЕКЕН-ЖАЙЫ:
Алматы қаласы, «Айнабұлақ-2» ықшам ауданы,
СК «Сұлтан» ғимаратының 3-қабаты.
Байланыс телефондары:
8-701-179-06-06 (уатсап).
8-707-203-60-35
ӘЛЕУМЕТТIК ЖЕЛIДЕГI ПАРАҚШАСЫ:
Веб-сайт: www.sailaukhan.kz
«Фейсбук»: Сайлаухан АУЕЛБАЕВА.
Электронды почта: sailaukhan.kz@mail.ru.
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