Қарабайыр топтан қара үзген ерекше сайлаухан емші

ТЫЛСЫМ құдырет

Құрметті оқырман! Біздің басылымымызда Халықара
лық дәрежедегі емші, космобиоэнерготерапевт, парапси
холог Сайлаухан Әуелбаеваның науқасты биоэнергетика

Суретте: Әбілхан Қастеев
мұражайында 17 күн бойы
“Сайлаухан Суының”
ұлы құпиясы” атты көрме
ұйымдастырылды.

Ащысы мен тұщысы қатар
өріліп жататын өмірде адам
басынан не өтпейді дейсіз?
Кейде ауырамыз, кейде
жанымыз күйзеледі, ал кейде
тіпті өмірден баз кешіп кеткіміз
келеді. Бұл – өмір заңдылығы.
Мен де бір кездері қатты
күйзелісті бастан кешірдім.
Қазір ойлап қарасам, сауықтыру
медицинасы докторы Сайлау
хан Сұлтанғазықызы Әуел
бае ваның дәрі-дәрмексіз,
авторлық бірегей емдеу әдісі
бойынша ем қабылдамасам
бүгінгі таңда жағдайымның
қандай болатынын тіпті де
елестете алмаймын.
Мен емге азып-тозып,
шаршап-шалдығып, өзімді
жағаға шығып қалған балықтай
сезінген шақта келдім. Сонда
да жүрегімде өмірге деген үміт
оты болды. Мені қабылдаған
Сайлаухан Сұлтанғазықызы
алдымен бастан-аяққа дейін
диагноз қойды. Әр дерттің
пайда болған уақыты мен
себебін анықтады.
Сайлаухан емшінің
емінің құдіреттілігі сондай,
диагностика барысында
сіздің кім екеніңіз толығымен
айтылады, ашылады.
Ақпараттық диагностика
барысында сіздің не істеп,
не қойдыңыз, тіпті қалай
сөйледіңіз, соның бәрі 100
пайыз көзбен көріп, басықасыңызда болғандай қазқалпында баяндалады. Одан
кейін ақпарат бойынша ем саны
белгілі болады. Дертіңізге шипа
даритынына, емнің Алладан
келетініне 100 пайыз сенімді
болған жағдайда ғана ем
қонады, нәтижелі болады.
Сайлаухан Әуелбаеваның емі
жан-жақты жүреді, яғни барлық
ішкі, сыртқы органдарды
бастан аяққа дейін бір мезетте
қатарластыра жүргізіледі.
Медициналық анықтамадағы
«А» әрпінен басталып, «Я»
әрпімен аяқталатын барлық

дертке емнің шипасы бар.
Сонымен қатар көп адамдар
мән бермейтін, елемейтін тілкөзден, дуадан қорғап, сақтай
ды, толығымен тазартады.
Бұл емнің құдіреті – емге
келген адамдарды тек емдеп
қана қоймай, олардың жолын
ашып, істерінің ілгері басуына
ықпал етеді. Адамды түбегейлі
тәрбиелеп шығарады. Олай
дейтінім, емделген адамның
мінез-құлқы дұрысталады,
өмірге деген көзқарасы
өзгереді. Түсінбей жүрген,
шешімі табылмай жүрген
көптеген сұрақтарыңыздың
жауабы ашылып отырады. Ақ
пен қараны ажыратуға толық
себебі тиеді, жамандықтан
(пиғылдары қара адамдардан)
алыстатып отырады. Емнен
кейін таза, дені сау, ой-өрісі
дұрыс адам болып шығасыз.
Тоқсан ауыз сөздің тобықтай
түйіні, тіпті өзіңізді өзіңіз
танымай қаласыз! Аллатағаланың шексіз құдіретнің
таңғажайып тылсым табиға
тына көз жүгіртіп, бір
тамсанбай өте шығу мүлдем

лық, космоэнергетикалық тәсілдер мен сезімталдық арқылы
анықтап, емдеу барысында биоэнергетикалық шипагерлікті
қолданатындығы жайлы «Рухани күш-қуат иесі», «Шипаның
шапағаты» атты тағы басқа көлемді мақалалар газетіміздің
28-ші санынан бастап бір үзілместен барлық нөсірлерге
жарияланып келеді. Емшілік қасиет әулетінен сіңген шипагер
Сайлаухан Әуелбаева қазаққа ежелден белгілі күш-қуаты
зор емшілік-шипагерлік салттың жалғастырушысы. Дәру
іздеген дәрменсіз адамдарға шипасын сыйлаған Сайлаухан
Әуелбаеваның атына редакциямызға көптеген хаттар
келуде.
мүмкін емес. Өмірге ғашық
етіп, көзіңізді ашып, арайлап
атқан әрбір таңыңызға
сеніммен қарап, әрбір сәтіңізді
бағалап, қадірлей бастайсыз!
Мен мұны өз басымнан
өткізген соң, көзім жеткен соң
айтып отырмын.
Сайлаухан Сұлтанғазықызы
Әуелбаева сондай-ақ әрбір
адамдағы Алла берген қасиетті
көріп, ол қасиеттің қайдан
келгенін, кімнен дарығанын,
қай бағытта пайдалы екендігін
толық айтып береді. Сол
қасиеттің ашылуына емнің
септігі тиеді.
«Қасиетсіз адам болмайды.
Өмірде қасиетті дұрыс пайда
лана білмеген жағдайда сол
қасиеттің өзі сол адамның
басына қайғы, қасірет
орнатады. Тіпті кейбір
адамдар бойындағы қасиетін
сезбей, білмей де өтеді. Мұндай
адамдар өмірде адасып, өз
орындарын таппай, сергелдеңге
түссе, енді бірі ақыл-есінен
айырылып, жындыхана
төсегіне таңылып жатады»,
-- дейді емшінің өзі.

Сайлаухан Сұлтанғазықызы
ның емінің басқа емдерден
үлкен айырмашылығы мен
артықшылықтары бар. Емнің
артықшылықтары мынадай:
* Ем жан-жақты
(комплексно) барлық ағзаға
бірдей жүреді;
* Ағза толығымен жасарады;
* Мінез-құлық
дұрысталады;
* Барлық іс оңтайланады;
* Жолы ашылады;
* Жұмыс істеуге күш-жігері
көбейеді;
* Шешімі табылмай жүрген
істер шешімін табады;
* Үрей мен қорқыныш кетеді;
* Отбасы береке-бірлігі
орнайды, күшейеді;
* Сырттай жасару процесі
жүреді.
* Осылайша адам өмірі
ұзарады, кәріліктің өзінде
ешкімге кіріптар болмай,
аяғынан нық жүретін
болады, әдемі қартаяды. Сізге
өтірік, маған шын, осы емге

келем деп бел буған адамға
Алла-тағала барлық жағынан
жолды ашып қояды.
Мүмкіндікті пайдаланып,
мен газет оқырмандарына мына
нәрсені айтсам деймін:
- Барлық дертке емінің
шипасы бар «Сайлаухан»
емдік заттарын алып,
қолданыңыз!
- Деніңіз сау болсын десеңіз,
орталыққа емге келіңіз!
- Ісіңіз оңға бассын десеңіз,
орталыққа келіңіз!
- Отбасында береке орнасын
десеңіз, орталыққа келіңіз!
- Ұрпағыңыздың дені сау,
болашағы жарқын болсын
десеңіз, орталыққа келіңіз!
- Өміріңіз ұзарсын, реңіңіз
көмескеленбей, мәңгі
жас болып, құлпырып,
жайнағыңыз келсе,
уақытыңызды текке
өткізбей, «Сайлаухан» емдеу
орталығына асығыңыз!
Сөзім дәлелді болуы
үшін емделушілердің емге
дейінгі және емнен кейінгі
сәттерінен көрініс ұсынамын.
Тіпті орталық басшысы
әрі бас дәрігері Сайлаухан
Сұлтанғазықызы Әуелбаеваның
емге дейінгі және емнен
кейінгі бүгінгі күнгі суреттерін
салыстырып қараңыздаршы.
Егер осы ем болмаған болса, ол
кісінің тіпті 30 жастағы күйінен
бері қарайғы жағдайы қалай
болар еді, ойлап көріңізші.
Бүкіл емделушілер
қабылдайтын ем түрлерін бұл
кісінің өзі де қабылдайды.
62 жастан 63 жасқа аяқ
басқан шақтағы суретінен
ем нәтижесін айқын көре
аласыздар.
Эльвира Сәрсенбекқызы
Райсбекова,

“SailauhanMed” қайта оңалту
орталығының сату және
жеткізу бөлімінің меңгерушісі

Жанат АХМАДИ - жазушы,
ҚР Жазушылар Одағының
мүшесі, Алматы облысының
құрметті азаматы, “Құрмет”
орденінің иегері.

Қамажайды емдеп жазып,
колледжге оқуға түсірді

Қамажай Сәбитова -- киелі Маңғыстау өңірінен келген
емделуші. Қамажайдың денсаулық жағдайы ауыр болды.
Өмір мен өлім арпалысқан кезінде осы орталыққа келді.
Тіпті ем соңында қыздарының өміріне алаңдаған атаанасы не де болса қыздары осы Сайлаухан апайдың
қасында болса өміріне қауіп төнбейді-ау деген сеніммен
сол кісінің қарамағына тастап кетеді. Сайлаухан емші
Қамажайды емдеп жазып, медициналық колледжге оқуға
түсіріп, бүкіл қаражат шығынын өз мойнына алады.
Бойындағы дерттерден құлан-таза айыққан Қамажай
кейіннен тұрмысқа шығып, отбасын құрады. Бүгінде
балалы-шағалы, бақытты отбасының отанасы.

Суретте: Сайлаухан ханым
негізін қалаған емдеу
орталығы ресми медицина
өкілдерімен тығыз
байланыста қызмет етеді.

Емнің арқасында тәж кидім...
Асылбай Шағыров есімді суреттегі мына жігіт жалындап
тұрар жастығында денсаулығынан айырылған болатын. Оның
орталыққа дертіне дауа іздеп келгендегі биологиялық жасы 83
жастағы қарт адамның денсаулығымен сәйкес-тұғын. Ал бүгінде
ағзасы 15 жастағы бозбаланың денсаулығымен бірдей боп тұр.
Жасы – 25-те. «Дені сау адамдардың басында алтыннан тәж бар
деп айтуға болады екен. Мен бүгінде Сайлаухан ханымның емінің
арқасында сол тәжге ие болдым», -- деп қуанады Асылбай.

Бірнеше онкологиялық
белгілермен келіп, жазылды
Нұржамал Дауылбаева орталыққа 22 кило салмақ
тастап, жүдеп, азып, ас ішуден қалып, бір басында бірнеше
онкологиялық белгілер анықталып, барар жері, басар тауы
қалмаған кезде келген. Бастапқыда халық еміне күмәнмен
қараған. Бірақ тәуекелге бел буып, «Сайлаухан» емдеу,
сауықтыру орталығына келуге мәжбүр болады. Бұл күнде
сол күмәні сейіліп, сауығып, жасарып, құлпырған Нұржамал
апай - орталықтың еркесі.

Құдіреті шексіз
АЛЛАНЫҢ берген шаң
баспас дарыны...

Қымбатты қарындасым
Әуелбаева Сайлаухан
Сұлтанғазықызы
ханымға!
«Күміс
азса күл
болар, алтын
азып жез
болмас»
дегендей
ежелде асыл
туған алтын
басыңыз
көп жыл
(бұрындары) көмілуде жатса
да ,тат баспай, қымбат
қалпын жарқыраған күйінде
сақтап; ел-жұртыңның
мұқтажына жарап, зәрулігін
өтеп жүргенің өзіңе Құдіреті
шексіз АЛЛАНЫҢ берген шаң
баспас дарыны деп білемін.
Құрметпен ағаң:
Ж.Ахмади. 21.08 2019

АНЫҚТАМА-АҚПАРАТ
Сайлаухан ханымның ел
игілігіне жасап жатырған шаруа
ларын қағаз бетіне түсіріп,
кітаптарға, газет-журналдарға,
әдістемелік құралдарға айнал
дыратын ”Сайлаухан кітаптары”
баспа үйі жұмыс жасайды.

“Қазақстандағы Денсаулық Сақтау”
атты тарихи энциклопедияға енген
халыққа қызмет көрсетіп отырған
ресми медицина мекемелері қатарынан
“Сайлаухан“ емдеу, қайта оңалту кешені
де орын алды.
Емдеу орталығымен байланыс телефоны: 8-701-179-06-06; 8-707-203-60-35
Бетті дайындаған Балқадиша ДҮЙСЕБАЕВА

