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қоғамдық-саяси, көркем-әдеби

тәуелсіз басылым

Бүгінгі санда
Жанболат МАМАЙ:

CMYK

“Тоқаев та,
Назарбаев та
популизммен
айналысып отыр...”

Сайлаухан
ӘУЕЛБАЕВА
өзі дайындаған
судың емдеу
қасиеті туралы
түсіндіруде.

Сәуле Әбілдаханқызы:

Газет арқылы ем қабылдаңыз!

Шипа алу үшін төмендегі телефонға хабарласыңыз: +7 -701-179-06-06.

Құрметті оқырман!

Емші Сайлаухан ханым осы газеттердігі
мақалаларды тұтасымен емдік
құралдарға айналдырып, сонымен
қалай ем жүргізу керектігі туралы
ақпарат береді. Осы уақытқа дейін
газетімізге жарияланған Сайлаухан
ханым туралы материалдарды
жыртпай, жоғалтпай, сақтап қойған
болсаңыздар, алмағандарыңыз
алып үлгерген болсаңыздар, енді осы
саннан да бірнеше дана алып қалуға
тырысыңыздар.
ұл мақалалардың ғарыштық
қуаты бар екенін ескере отырып,
өз шаңырағыңызда емдік құрал
дайындап, бүкіл отбасы мүшелеріне ем
қабылдауға мүмкіндік беріледі.

Б

Қалай емдік құралдарға айналдыруға
болатынына байланысты сұрақтары
ңызбен мына нөмірлерге хабарласыңыз:
8-701-179-06-06, 8-707-203-60-35.

АЛТЫ АЛАШТЫҢ АЙБЫНЫ

Жүздесу
жұмадағы

қоғамдық-саяси, көкрем-әдеби
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Қалта телефоны: +7 701 111 61 05

Сайлаухан ханымның дәрі-дәрмексіз авторлық
еміне ғалымдар тарапынан жоғары баға берілді.

Нағашы, құтты болсын туған күнің!
Қымбат болар туған жердің ағашы да,
Әркімнің жету керек бағасына.
Анамның ақ сүті үшін өмір бойы,
Бәріміз борыштымыз нағашыға!
- деп, асыл нағашым Қожанов Бақытжан
Зайытұлын туған күнімен құттықтаймын!
Жан жары, жеңгеміз Қойсынмен екі
қыз, бір ұл тәрбиелеп, бәрін орналастырып, үйлі-күйлі етіп, немере-жиендер
сүйіп отырған нағашыма осы өмірдегі бар
жақсылықты тілеймін! Қыз-күйеу балалары: Роман-Айман, Берік-Аида; ұл-келіні:
Асылжан-Ұлдана, жиендері: Диляра, Еңілік,
Махамбет, Сұлтан, Ибраһим, немересі Жанахмет - осылардың қуанышын көрейік!
Сауап, ізет нұрландырып санасын,
Әлпештеген жиенін де, баласын,
Құтты болсын бүгінгі туған күніңіз,
Дана орнына дана болған, нағашым!
Қоныстанып қаласын да, даласын,
Жетілдірген екі қыз, бір баласын,
Құтты болсын, әрқашан да тойыңыз,
Аға орнына аға болған нағашым!

«Жұмадағы жүздесу» газеті ҚР
Мәдениет, ақпарат және спорт
министрлігінде тіркілген. Куәлік
№ 6785-Г (23.01.2006 ж.) берілген.

Көлемі үш компьютерлік беттен асатын материалдар қабылданбайды.

Меншік иесі: ЖК «Утегенова»

Газет «WESTA» ЖШС баспаханасында
басылды. Таралымы 2600 дана.

Гәзет Қазақстан Республикасының
барлық аймақтарына тарайды.

Баспахана мекен-жайы: Орал қаласы,
Достық-Дружба даңғылы, 215 А.

тәуелсіз басылым

Директор - Бас редактор
Қажымұқан ҒАБДОЛЛА

Оңтүстік
аудандарды
аралағанда
не көрдім?

Газет бейсенбі күні шығады.

Оңнан туып Күніңіз бен Айыңыз,
Тұлпар болды аялаған тайыңыз.
Бар тілегі – біздей ерке жиеннің,
Құтты болсын туған күнің, тойыңыз!
Ізгі тілекпен, жиеніңіз Анаргүл.
Игі тілекке қосылушылар: МирболатАлмагүл, жиеншарлары: Альбина,
Ясина, Диас, Мирас, Раяна, Айназ.

Редакция мекен-жайы:
Орал қаласы,
Досмұхамедов көшесі 18 үй
E-mail: Oral74@mail.ru
Редакция меңгерушісі
Руслан ҚАЖЫМҰҚАНҰЛЫ
Қалты телефоны: + 7 701 208 19 99

Назарбаев – Тасмағамбетовпен
не туралы сөйлесті?!.

БАҒЛАН – 70!
(Жамбыл облыстық Мәслихтының хатшысы Бағлан
Қарашолақовтың 70 жылдығына құттықтау).

Денсаулығыңда
ақау болса, телефон
арқылы диагноз
қойып емдейтін
емшіге хабарлас:

8-701-179-06-06.

“Санеева” компаниясының өнімін алыңыз!
Санеева компаниясы “Бүйрек фитошайын”, “Бауыр
шайын”, “Гинекологиялық шай” мен “Фитогельминто сусынын” және Флороцинді бальзамін
шығарады. Бұлар, асқазан-ішек ауруларына, геморрой, тері ауруларына, тұмау,
жөтел т.б көптеген ауруларға шипа болатын табиғи өнімдер. Үйіңіздегі дәрі қобдишасын
Санеева компаниясының өнімдерімен толтырыңыз.
Айдана, тел.: +7 701 849 43 99
Кез-келген уақытта хабарласуыңызға болады.

Тазаның
дауысын
ТОҚАЕВ
ести ме?

БАҚЫТҚА БАСТАР БАЙРАҚ-ЖОЛ

Танымал халық емшісі Сайлаухан Сұлтанғазықызы ӘУЕЛБАЕВАның «Ризамын өмірімнің өрнегіне» атты емдік құралы жайында

РЕДАКЦИЯДАН: Таяуда белгілі халық емшісі, рухани сауықтырушы Сайлаухан Сұлтанғазықызы
ӘУЕЛБАЕВАның «Ризамын өмірімнің өрнегіне» атты емдік құралының жаңа бөлімі жарыққа
шықты. Бүгін қалың оқырман назарына беташар бөлімді ұсынып отырмыз.

Б

отаника және фитоинтродуцкция институты
ның аға ғылыми қызметкері, биология ғылым
дарының кандидаты, доцент, «Сайлаухан» ем
деу, қайта оңалту кешенінің ғылыми кеңесшісі Рауза
Оразқызы Зәкірова халық емшісі Сайлаухан Әуелба
еваның «Ризамын өмірімнің өрнегіне» атты кітап
емдік құралының беташарында еңбектің ерен мазмұ
нын, жалпы адам өмірінде атқаратын рөлін айтумен
қатар, танымал емшінің жеке тағдыр, өмір жолындағы
отбасынан басталып, ұстаздық жолында сіңірген ең
бектері және емшілік қасиеті туралы терей ой толғаған.
Әр қыз бала балалық
шақтан кейін, жоғарғы оқу
орнын аяқтап, тұрмысқа
шығып, бала сүйіп, бақытты
ғұмыр кешуіді қалайды.
Сайлаухан апай да бақытты
балалық шақтан соң, жоғарғы
оқуға түсіп, тұрмысқа шығып,
бала сүйіп бақытты күндерге
уақытында кенелген жан.
Бірақ, бақыттың қызығы жетіақ жылға ғана созылып, әрі
қарайғы тағдыры тайғаққа тап
болып, өмір жолы қиын қыстау
сәттеріге ұласады...
Табиғат адамзатты
жаратқан кезде маңдайына
оның өмірінің ағы мен қара
сызығын қатар сызып қояды
екен. Сол тағдырдың таңбасызығы – әр адамға, әр
уақытта келе береді. Қиынқыстау кезең Сайлаухан
Әуелбаеваның кенеттен
жолдасы Қуатбектің ауруына
байланысты ертерек келіп, 29
жасында-ақ өмірмен арпалыс
басталып кетті. Ақырында,
өмірлік жары 1 топтағы
мүгедек болып, балалары тым
кішкентай еді. Құдай қосқан
жарын емдету үшін бармаған
жері, баспаған тауы қалған
жоқ. Тіпті, Қытай Халық
Республикасына да мүгедек
қосағы мен жапырақтай 3

баланы алып барған.
Отбасының жағдайымен
балаларын аш қалдырмау
мақсатындағы кескілескен
тұрмыстық күрес, балапан
дарын бағып-қағып, жетілдіру
жолындағы арпаласы-қиын
шылықтар күннен-күнге көбейе
берді. Өмір ағымы мұғалімдік
қызметті нағыз қызған
шағында тастауға мәжбүрлік
етті. Жоғарғы дәрежелі, білімді
ұстаз бола тұра мойымай,
қайсарлық танытып, үй шаруа
сын, балалардың қамын, сал
болып жатқан жарын қамқор
лығына алып, арасында 7
айлық курсты 3 айдың ішінде
оқып шығып, басқа сала
бойынша да жұмыс атқарған
кездер болды.
Қайсар жар, қайратты
ана өзіне бетпе-бет келген
қиыншылықтармен саналы
түрде күресе білді. Осындай
қиыншылықпен арпалысып
жүріп, тіпті ұзын қолаң шашын
күтуге мұршасы болмай,
желкеден қысқартуына тура
келді. Сол кездері денсаулығы
сыр бере бастайды. Жаны
қатты қысылғанда әртүрлі
әрекеттермен (Сайлаухан
ханымның «Ризамын өмірімнің
өрнегіне» атты кітабының
188 бетінді бұл туралы анық

жазылған) шерін тарқатып,
өзін-өзі жұбатып, ертеңгі күнге
жоспар құрып, өмірі жалғаса
берді. Тіске басар ештеме
болмаған күндері де болды.
Балалары жылдан жылға
анасының қиналып жүргенін
түсініп, шама-шарқыларынша
перзенттік көмек қолдарын
созды. (Сайлаухан ханымның
«Ризамын өмірімнің өрнегіне» атты
кітабының 189 бетінде жазылған).
Сайлаухан ханым өзі
қиналып жүрсе де, балалары
мен үлкен адамдарша сырла
сып, ақылдасып, ой-пікірлерін
сұрап, олардың да тәрбиесін
шет қалдырмаған...
Алла Тағала адамды қа
лай жаратып, оған қиыншы
лықтарды қалай берсе де,
солай өлтірмейді, көмегін
береді екен. Сөйтіп жүрген
де, Сайлаухан ханымға жоға
рыдан: “балаларға арналған
кітап жаз” деген ақпарат
келеді. Сол жоғарыдан келген
ақпарат Сайлауханның ерекше
қасиеттерінің бірі емшіліктің
бастапқы сатысы деп айтса
болар, бірақ, нақты толықтай
ашылмаған кез еді. Сол
күндері кітапты баспаханадан
басып шығаруға бел буып
кірісіп кеткен...
Содан кейін тұрмыс тіршілігі
бірте-бірте жақсара бастайды.
Сонда да болса, тіршіліктің
тауқыметі таусылсын ба?..
«Ризамын өмірімнің өрнегіне»
атты кітабының 191 бетін
оқысаңыз өте қызықты, мағы
налы, тура шешім екенін мақұл
дайсыз. Өйткені, Сайлаухан

апайдың басынан өтіп жатқан
қиындықтардан бас көтеруі
мүмкін болмағандай еді. Күнітүні зыр жүгіріп, тіпті бой
жазып, рахаттанып демалуды
білмей, әбден шаршаған
С.Әуелбаева өмірден түңілгені
соншалық – бірде үйіне қайтып
келе жатып, бұл фәни жалғанды
тастап кетіп, бақи өмірге кету
жайлы жаман ойға жеңіліп,
бірақ, артынша тәубесіне
келіп, Алладан балалары үшін
кешірім сұрап, өзін сақтауын
тілейді (Бұл туралы да «Ризамын
өмірімнің өрнегіне» атты кітапта бар)...
Осындай тағдыр тәлкегінің
қиыншылықтарымен мойы
май күресе біліп, айта
берсе таусылмайтын, ағып
жатқан өзен секілді өмірдің
өзі күрес екенін түсіне
отырып, өте қызық та ащы
өмірді бастан кешіріп жатты.
Сайлаухан апайды бұл
қатал өмір қамшылап,
қайрап, ширата отырып,
бүгінгі таңда аяулы ана,
сүйікті әже, қамқоршы
апа, қол астындағы әрбір
қызметкерді жақсылыққа
баулып, оларды шыңдап
отырған, сол ұжымды
басқара білетін басшы
дәрежесіне асқақтатты.
Ең бастысы, бүгінде бұл
кісі ауырып, дертіне ем таппай
жүрген адамдарға емдік шипа
сын беріп, адамдарды емдеп
отырған емші, сауықтыру
медицинасының дәрігері болып
қызмет атқаруда.
Сайлаухан Сұлтанғазықызы
ның бойына біткен емшілік

қасиет те оңайшылықпен
келе қойған жоқ. Ол бойында
сондай ерекше қасиет бар
екенін 13 жасынан байқаған.
Бұл құпияның ашылуы тек
2000 жылға сәйкес келді. Осы
кезде емшілікке байланысты
қажетті құжаттарды рәсімдеп,
емшілік жолға үлкен дайын
дықпен біржолата бет бұрды.
Емшілікпен айналысудың
алғашқы кездері, Сайлаухан
ханымға оңай соқпады. Емдеу
үшін, 2 дана төсек жабдығы
болса, оның өзін үйден әкелсе,
ал төсек орнына аяқтары
сынық үстелді тіреу қойып
пайдаланып, адам емдеген
кездері, әлі есінде. Бұл
үстелдің өзі бірнеше қызмет
атқарды: диагноз қойған
кезінде – жазу үстеліне,
ас ішкенде – ас үстелінің,
ем жүргізгенде – төсектің
қызметін атқарған. Осылайша
тірнектеп жүріп, адам
емдеп, елге пайда тигізді.
Тіпті, бірнеше ай бойына
жалға алған бөлме ақысын,
қарызданып-қауғаланып
төлеген де кездері болған.
Сайлаухан Әуелбаева: «Ем
жүргіземін» деп, бір науқастың
үйіне барып, таудай-таудай екі
итке таланып қала жаздадым.
Бір орыс ауыр науқасты
емдеп жатырғанымда, үйдегі
кішкентай бала қамаудағы
иттерді босатып жіперіпті.
Бойлары менімен бірдей дәу
екі ит арпылдап маған жүгіріп
келіп, дәл алдымда тік тоқтады.
Ол иттер мені қожайынын
жатқызып қойып қинап жатыр
деп түсінсе керек, сол себепті
жүгіріп келді-ау, бірақ, бір
тылсым күш ол жыртқыштарды
дереу тоқтатты. Сол кезде екі
ит мені талап өлтіріп қойса,
мені іздейтін адам жоқ, менің
бұл үйге кеткенімді өзімнен басқа
ешкім де білмейді. Енді бірде
бір сырқаттың үйінде нашақор
баласының достарымен есеңгіреп
отырған кезіне тап болған
күндер де болды...»
Ауруханада жатқан
сырқатты түн ортасы ауғанша
емдеп, үйге қайтып бара жат
қан кезде де иттердің қор
шауында қалып қойғаным
бар. Баласымен бірге қатты
ауырып қалған әйелді түнгі
сағат бірге дейін емдеп, қасынан
әзер шықтым. Енді көшеге
шығатын есікке жеткенше біраз
ғимараттардың арасымен жүріп
келе жатырмын. Бір уақытта
маған қарай көп ит жүгірді.
Ол иттерде менің дәл алдыма
арсылдап келіп тоқтап қалды да,
бір тылсым күштің әсерімен бәрі
де қыңсылап жерге жата-жата
кетті. Мен сыртқа шығатын
есікке келгенімде күзетшілер тұр
екен, мен оларға иттермен болған
жағдайды айттым. Күзетшілер:
“олар жабайы иттер саны тура
13, осыдан бірнеше күн бұрын

сол 13 ит бір кісіні өлімші күйге
жеткенше талап тастап, жедел
жәрдем алып кеткен болатын.
Біз жабайы қабаған 13 ит бар
екенін құзырлы мекемелерге хабар
бердік, әзірге тыныш” деді”.
Сайлаухан ханым осыған
ұқсас көп сұмдықтарды
бастан кешірген. Бірақ,
әрдайым қайсарлық танытып,
еш қайтпастан жұмысын
жалғастыра берген.
Бүгінгі таңда Сайлаухан
Әуелбаева Қазақстан ғана
емес, әлем таныған дәрігеремшіге айналды. Бірнеше
бағытта дамыған 40-тан
аса кәсіби қызметкері бар
«Сайлаухан» емдеу, қайта
оңалту кешені – «Үздік
медициналық орталығы»
марапатына ие болды.
Тылсымның табиғаты
жайлы Сайлаухан апай:
«Мен 24 сағат бойына
ұйықтамаймын. Егер көзімді
ілетін болсам, 24 сағаттың
ішінде ұйқым бөлініп-бөлініп
келіп, соңында бар-жоғы 10
минут, 15 минут, 20 минут
қана ұйқы болады. Жоғары
жақтан тылсып бұйрық келеді:
«Тұр» десе – тұрамын, «отыр»
десе – отырамын. Осылай
жоғарыдан келген ақпаратқа
бағынамын» – дейді.
«Бұрын ақпарат қабылдау
аумағым алдымда тұрған
кішігірім теледидардың экра
нындай ғана еді. Ал бүгінгі
күнде 6 жақтан да біріне-бірі
жалғасып, сабақтасып отыра
тын ақпараттар легі күн-түн
демей келуде. Көзіңді ашсаң
да, жұмсаң да үзіліссіз келіп
жатқан хабарды міндетті
түрде істеп жатқан тірліктен
ауытқып, қабылдап, шешімін
тауып, сол шешімді іске асы
руым қажет, міндеттімін.
Тас қараңғы бөлмеде ұйқыға
кету мақсатында жатсам
да жарқырап жарық тұрады.
Міне, осыменен ұйқы да жоқ,
демалыс та жоқ. Осындай
ақпараттардың келуімен,
Алланың берген тылсым
күшімен осы емшілікпен
айналысып, мұқтаж жандарды
емдеп жүрген жайым бар. Ал
марапатқа келетін болсам, мен
үшін ең үлкен марапат – халық
алғысы. Солардың жаралы
тәндері мен жандарының
сауығып кетуіне дәнекер болсам
– емшілік міндетімді адал
өткергенім. Марапат алуға
қызықпаймын, бірақ, еңбегімді,
атқарған жұмысымның
нәтижелі екенін көріп, оң
бағасын беріп жатса, жүрегің
жылып, жігерің көбейеді»
– дейді ағынан жарылған
ерекше қасиет иесі Сайлаухан
Сұлтанғазықызы.
Адам құпиясы – таусылмай
тын тылсым әлем және жұмбақ

дүние. Турасы, құдіреті күшті
тылсым қасиет – кез келген
адамға дарымайды да. Ел іші
Сайлаухан Әуелбаеваны судың
қасиетін меңгерген – «су
патшайымы» атайды. Себебі,
Алланың ерекше қасиетімен,
дарынымен дүйім жұртты таң
қалдырып жүр.
Сайлаухан апайдың емші
лік тәжірбиесіндегі ерекше
авторлық тәсілі – науқасты
өзі дайындаған қасиетті сумен
емдеу. Космоэнергетикалық
күші арқылы судың түсін, құра
мын өзгертіп, қасиет қонды
рып, сол емдік су арқылы әрбір
науқасты дауалайды. Емдеу
кезінде түрлі құбылыстар
болып, судың бетінен әртүрлі
бейнелердің түсуі – адамзат
үшін тылсым жағдай!
Сайлаухан Әуелбаеваның
емшілік тәжірбиесіндегі ешкім
ге ұқсай бермейтін тағы бір
қасиеті – ақпараттық диагнос
тика қойылып, арнайы күн
делік-дәптерге тіркеліп оты
рады. Бұл тәсіл – емшінің қа
сиетінің, тәжірбиесінің жоғарғы
деңгейде екендігін дәлелдейді.
Осы судың құдіретінің күштілігі
мен биоэнергетикалық тол
қындармен қуатталған емдік
заттардың күшімен қаншама
жандар емделіп жатыр. Емде
лушілердің алғыс хаттарында
шек жоқ. Тіпті, емделушілер өз
алғыстарын өлең жолдарымен,
дастан, поэмалармен де
білдіріп жатады...
Сайлаухан ханым туралы
кітаптар алғыс хаттар
мен толғанысты алғыспікірлерге толы. Осындай
алғыс өлеңдердің бірнешеуін
жинастырып-топтастырған бір
композитор біраз өлеңдерге
музыка жазды. Қазіргі кезде
сол шығармалар халықтың
игілігі үшін пайдаға асып,
кейбір әндер емдік мақсатта
қолданылып отыр...
Жарыққы шыққан
жинақты Сайлаухан апай
бойындағы энергетикасымен
қуаттап, теңдесі жоқ дәріге
айналдырып, таптырмас емдік
құрал ретінде пайдалануда.
Кең салалы, бірнеше
қуатталған емдік құралдары
арқылы авторлық әдіспен
емдейтін, сауықтыру
медицинасының докторы
Сайлаухан Әуелбаеваның

басқаруындағы «Сайлаухан»
емдеу, қайта оңалту кешені
– 100 пайыздық дұрыс
диагностика қойылатын
сапалы медициналық қызмет
көрсететін орталыққа айналды.
Басты ұстаным үшеу:
дұрыс диагностика қою,
кәсіби ем тағайындау және
нақты ем алу. Кешенге келген
емделушілердің көп жағдайда
теріс диагнозбен, бөтен ем
қабылдап, ауруларын әрі
қарай өршіте түсетініне көзіміз
жеткендіктен, «Сайлаухан»
емдеу, қайта оңалту кешені
үлкен күш жұмсап, емнің
нәтижелі екенін ғылыми түрде
зерттеу барысымен дәлелдеді.
Емделушілердің барлық
ем қабылдау сатысы жіті
бақылауда болады. Яғни,
диагностика алып, емделіп
болғанға дейінгі кездері,
олардың психологиялық
тұрғыдағы сәттері, емдерін
бастап, аяқсыз қалдырып
кетпеуіне дейінгі кезеңдердің
барлығына түсіндіру жұмыс
тары толықтай жүргізіледі.
Орталық қызметкерлерінің
жұмысқа деген үлкен
жауапкершілігі, жылдамдығы,
сабырлылығы – әрбір
емделушіге оң әсерін тигізеді.
Түйінде айтқанда,
тағдырдың тала теперішін
бастан кешіп, бар ауырпалық
ты артқа тастап, тынымсыз
бейнеттің зейнетін көріп,
ұлын – ұяға, қызын – қияға
қондырып, тәтті немерелерімен
отбасылық қызықты қуанышқа
кенеліп, Алланың берген
сыйына шексіз ризашылығын
айтудан жалықпайтын танымал
халық емшісі Сайлаухан
Сұлтанғазықызы ӘУЕЛБАЕВА –
алдына келген әрбір науқасқа
медициналық, педагогикалық,
психологиялық түрде көмек
беріп, толық емдеп, ақжолға
шығарып салады.
Халық емшісі, рухани
сауықтырушы Сайлаухан
Сұлтанғазықызы ӘУЕЛБАЕВА
ның «Ризамын өмірімнің
өрнегіне» атты емдік құралы
– ауруына ем іздеп, дүниенің
түпкір-түпкірін аралап, ақыры,
еңсесі түсіп, сағы сынған
сырқаттың тәніне – тазалық,
жанына – үміт құйып, бүкіл
тыныс-тіршілігін жақсы
бағытқа толық бұратындығына
күмәнім жоқ. Кітапты оқып,
ем алып, денсаулығыңыз жақ
сарып, көтеріңкі көңіл-күй
орнығып; асыл арман, қымбат
мақсаттарыңыз қайта оралып,
өмірге құлшыныс пен ізденіс
артып; қайнаған кедергісіз
қызық кезең, қайнаған
қызыққа қайта оралғандай
барақатты күй кешесіз!
Эльвира Сәрсенбекқызы
Райсбекова,
Сату және жеткізу
бөлімінің меңгерушісі.
(Жалғасы бар.)

ТЫЛСЫМНЫҢ ТӘЛІМІ
m Елге ерекше ескерту
ҚАТАҢ ТЫЙЫМ: Бұл дәрігер, емші Сайлаухан Сұлтанғазы
қызының бірегей авторлық емдеу әдісі болғандықтан, өзі сал
ған сара жолына байланысты дәл осы бағытта, осы жолда,
басқа емшілердің дәл осы әдісті пайдаланып, басқа адамдарды
емдеуіне қатаң түрде тыйым салынады! Оны істеген жағдайда
емшіге де, емделушіге де міндетті түрде кері әсері тиеді, бүкіл
тірлігі кері кетеді.

Кітапты емдік құрал ретінде
пайдаланудың ережесі
1. Кітаптың мұқабасына көзіңіз түскен сәттен бастапақ емшімен ментальдік деңгейде байланыс орнайды.
Сөйтіп, ауыратын жерлеріңіз (органдарыңыз) айқындалып,
диагностика жүре бастайды.
2. Оқи бастағаннан-ақ ем жүреді.
3. Әрі қарай ауырған жеріңізге кітапты басу арқылы емделесіз.
4. Кітапты орта тұсынан ашып, сыртынан целлофан кигізіп
пайдаланған жөн: себебі, ем жүргенде терлейсіз, кітап беттері
бүлінбегені мақұл.
5. Бір отбасына 17-21 дана кітап алған дұрыс. Кітаптарды
асты-үстіңізге төсеп, қойып емделесіз. (Ем соңында кітаптарды
сабын сумен тазартып, жай сумен сүртіп, тұрғызып қойып,
кептіресіздер).
6. Кітапты жаңа туылған нәрестеден – жасы егде
қарияларға дейін пайдалануға болады.
7. Емделу ұзақтығы 30 минуттан 2-3 сағатқа дейін.
8. Бір күнде 2-3 реттен 10 шақты күн қатарынан
пайдалануға болады.
9. Біраз үзілістен кейін организміңіз емдеуді қажет еткен
жағдайда – емді қайталайсыз.
10. Жай 1-2 сағатқа дем алуға жатқанның өзінде
пайдаланып қалуға тырысыңыз.
11. Бұл емдік құрал-дәрі – ұлт, география, жас талғамайды.
12. Кешенді түрде емдейді – «бір жерді емдеп, екінші жерді
бүлдіреді» деген әңгіме жоқ.
13. Оқыса – тәрбие құралы.
14. Жабылған жолыңыз ашылады, жұмысыңыз алға басады,
отбасы береке-бірлігі күшейеді.
15. Құралды міндетті түрде өндірушіден (орталығымыздан)
алғаныңыз жөн.
Кітап қолдан сатылған жағдайда –
денсаулығыңызға, жалпы өміріңізге кері әсер етеді.
Жоғары күшпен қорғалған құрал болғандықтан,
осындай жайсыз тірлікке барған адамдар да тиісті
жазаларын алады.
ҚАДІРЛІ ОҚЫРМАН!
Бұл кітап 2011 жылы – 3000, 2013 жылы – 3000,
2014 жылы – 7000 данамен басылып шықты.
Болашақта 12000 данамен басып шығару жоспарланып отыр.

Қазақтың ежелден белгілі күш-қуаты
зор емшілік-шипагерлік салттың
жалғастырушысы халықаралық
дәрежедегі емші Сайлаухан
Сұлтанғазықызы Әуелбаева - дұрыс
диагноз қойып, таза емдейді. Сайлаухан
ханым аурудың себеп-салдарын
анықтап, диагнозын дәлме-дәл қояды,
тіл-көз бен қарғысты, дуаны шығарады,
жол ашады, бата береді.

Шипа алу үшін төмендегі
телефонға хабарласыңыз:
8-701-179-06-06.
Мекен-жайы: Алматы қаласы,
«Айнабұлақ-2» ықшам ауданы, СК
«Сұлтан» ғимаратының 3-қабаты.

