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қоғамдық-саяси,  көркем-әдеби

Жұмадағы      Жүздесу
тәуелсіз  басылым
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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев  
Үкіметі қолдаса болашақта санатории 
бағытындағы ашылуға дайын тұрған 

“SailaukhаnMed” қайта оңалту орталығы.

“SailaukhаnMed” 
қайта оңалту орталығының
негізін қалаушы
сайлаухан ӘУеЛБАеВА

(2-3 беттерде)

құРметтІ ОқыРман қауым!  
“Жұмадағы Жүздесу” газеті 2019 
жылдың 11-шілдесінен бастап 
күні бүгінге дейін газеттің әр 
санын да емші сайлаухан ханым 
мен “сай лау хан -мед” қайта 
Оңалту орталығы туралы үзбей 
материалдар жариялап келеді. 
Осы уақытқа дейін газетімізге 
жарияланған сайлаухан ханым 
туралы материалдарды жырт-
пай, жоғалтпай, сақтаңыздар, 
алмағандарыңыз газетті тауып 
алып үлгеріңіз дер! 
Газетте жарияланған материал-
дарды емдік құралға айнал-
дырып, емделсеңіздер болады. 

Газетті қалай емдік құралдарға 
айналдыруға болатынына 

байланысты сұрақтарыңызбен 
мына нөмірге хабарласыңыз: 
8-701-179-06-06

Батырдың асқақ рухы 
– ұлттың игілігі

8-701-179-06-06. 

(4-бет)

(6-бет)

«Біреуге  ор  қазБа  –  өзің  түсесің...»
Бейсенғазы НүКЕН:

КірпіК өСіру МаМаНЫ КереК!
Орындық жалға алу бағасы 15 000 тг.
Тел.: 8 705 512 06 14, 8 708 186 23 85

Әйелдер шаш Қию МаСТері КереК!
Орындық жалға алу бағасы 25 000 тг.
Тел.: 8 705 512 06 14, 8 708 186 23 85

тыЛсым  
дүнИе  
ІзІмен

Жанат ахМади.



Мерейтой құтты болсын!

ТЫЛСЫМ  ДҮНИЕ  ІЗІМЕН

Алматы қаласындағы 
шетел тілдері институ-

тында 1973-78 жж. оқыдым. 
Соңғы курсында 1977 жылы 
көршілес ауылдың жігітіне 
тұрмысқа шықтым. Екеуміздің 
де жұмысымыз бар. Ол болса 
ет-сүт министрлігінде эко-
номист-бухгалтер, ревизор 
болып жұмыс істеді, мен 
болсам Халық шаруашылығы 
институтында (Нархоз) 
шет тілдер кафедрасында 
неміс тілінен сабақ бердім. 
Диссертациялық тақырыбымды 
бекітіп, ғылымға бет бұрған 
кезім. Үш баламыз өмірге келді. 
Екі қабатты жекеменшік 
үйіміз бар, жан-жақтан кел-
ген туған-туыстарды қарсы 
алып, шығарып салып деген-
дей, кейінірек оқу-жұмыс 
іздеп келген бауырларымызға 
сүйеу болып, шама-шарқымыз 
жеткенше көмектесіп жүріп 
жаттық. Сол жылдары 
Мәскеуге барып, қыдырып та 
қайтқан кездеріміз болды. 
Мұндай рахат өмірдің ғұмыры 
бар-жоғы жеті-ақ жылға 
жетті – жолдасым Қуатбек 
1984 жылдың жазында инсульт 
алып, сал болып, төсек тар-
тып жатып қалды. Сол жағы 
тұтастай, тілі істен шықты. 
Үш баланың үлкені әлі мектеп 
табалдырығын аттамаған, 
кішісі – Асқарымның өмірге 
келгеніне алты айдың ғана жүзі 
болған. Қиындықпен бетпе-бет 
келіп, арпалысқан азапты өмір 
басталды.

* * *

Емдетудің жолын іздеп, 
шарқ ұрдық. ҚХР, 

Мәскеу, Ташкент, Шымкент, 
Есік... Жұмысты біржола тас
тадым. Еңбек өтілін (стаж) 
үзуге болмайтын кез. Үйге 
жақын жерде «Қазақстан» 
тігін фирмасына барып 
оқушыүйренуші болып орна
ластым. 70 сом стипендия сы 
бар.  Балаларды балабақшаға 
орналастыруға болады. Ең 
бастысы  екі арада зыр 
жүгіріп жүріп ауырған адамға, 
балаларға қараймын. Сөйтіп 
жүріп, сол курсті небәрі 4 
ай оқып, «Ерлердің сыртқы 
киімін тігетін тігінші» атанып, 
бірден тігін машинасына 
отырған кезім болды. Бала
ларым Асқар мен Назгүлді 
балабақшаға орналастырдым.

* * *
Денсаулығыма зияны 

көп бұл жұмыстан кетіп, 
Госснабтың «Казэлектроком
плектснаб» басқармасына 
инженерэлектрик болып 
орналасқаным қызық болды. 
Менің мамандығым – мұғалім. 
Сорпасы қосылмайтын маман
дықтар. Қатарқатар есіктерді 
қағып жүріп, тауып алған 
жұмысым. Соған қарамастан 
басшылар жағдайымды түсі
ніп, қол ұшын беруге тыры
сып, балалы болуына бай
ланысты демалысқа кеткен 
адамның орнына уақытша 
жұмысқа қабылдады. 
Белгіленген 110 сом айлық 
140 сомға көтерілді. Ала
сапыран қиындықта жүр іп, 
инженерэлектрик жұмыс ын 
мықты игеріп кеттім!

* * *

Ауруханада жат ты. 
Күні-түні қасын да-

мын. Қуатбектің қасында 
болуға әзер дегенде рұхсат 
алдым – үлкен палата, онда 
барлығы 12 адам инсульт 
(паралич) алған сырқаттар 
жатыр. Сол адамдардың 
бәрін күтіп, баптауым керек, 
палатаның тазалы ғы да менің 
мойнымда. Санитаркалар бар, 
жұмыстарын атқармайды. 
Босаған бөтелкелерді қапқа 
толтырып жинап алып, мас, 
бұрышта ұйықтап жатады. 
Солардың жұмысын бүтіндей 
атқардым. Қызық, бір сырқат 
түрегеліп тұрып, кіші дәретке 
отырса, екіншісі төсегінің 
үстінде әдемілеп тұрып төбе 
етіп, үлкен дәретке отырып 
қояды, үшіншісі бөлменің 
дәл ортасына үлкенін үйіп 
қойып, кішісін көлдетіп 
тұрады, үсті-бастарын, ай-
наласын былғағаны былай 
тұрсын, жуып, тазалаймын. 
Тамақтандырамын. Төсектерін 
жиып, бөлмені жуып, 
желдетемін... Енді қарасам, 
бірі жақын келіп, өзімді 
түртіп, қарқ-қарқ күледі!? 
Қорқынышты да.

* * *

Сіңлім Гүлсім күйеуі 
Бөкен екеуі таңғы 

тамақты үйден әкеледі. Қуат
бекті тамақтандырып, басқа
ла рының да жағдайын жасап, 

Гүлсімдермен бірге үйге бет 
алдым. Түскі тамағын алып, 
қайтып келуім керек. Дүкенге 
кірдік, азықтүлік алдық. 
Автобусқа отырдық. Алдым
да аузымұрнынан шыққан 
сөмке. Қатты шаршағанмын. 
Ұйықтамағанмын. Төсегім – 
орындық. Түнімен ауруларға 
қараймын. Көзім ашық, са
нам, ойым ұйқыда. Сөмке 
бетіндегі бір пачка май авто
бус тың қозғалысымен жыл
жып барады. Түсуге жақын
дады. Түсіп қалды. Көріп 
отырмын, бірақ ұстап қалуға, 
дұрыстап қоюға қолдарым 
қозғалмайды. Гүлсімдерге 
айтуға тілім жүрмейді. Тіпті 
түсер кезде де, сол май
ды көтеру керектігін біліп 
тұрмын, бірақ айтуға да, 
көтеруге де шамам жоқ. Ал 
Гүлсім болса үйге келіп, май
ды іздеп таба алмай жүр.

* * *

Жолдасым – бірінші 
топтағы мүгедек, 

үш бала әлі жас. Күтіну, өзіме 
қарау дегенді ұмыттым. Ке-
реметтей қалың, тілерсекке 
жетер-жетпес, студенттік 
кезде де қимаған, қолаң шашым-
ды күтуге мұршам болмай, бір 
қарыс, екі қарыстан кесе-кесе, 
ақыры желкеден кесуіме тура 
келді. Өзім де ауыра бастадым. 
Тіпті бір ай жұмыс істесем, 
бір ай больничныйда болатын 
кезге жеттім. Күндердің 
күнінде дәрігер: «Сізде рак...» 
деп қатырды. Маған жетпегені 
сол еді! Әбден қайғырдым. 
Ауыз ашып ешкімге айтпадым. 
Көңілді жүруге тырыстым. 
Қабағым түйіле қалса: «А-
а, сен менен шаршадың ба, 
басқа күйеуді аңсап тұрсың 
ба,...» тергеуге түсемін, таяқ 
та тиеді дегендей. Содан 
үйдегі адамдардың түгелдей 
жан-жаққа кететін күндерін 
күтемін. Бәрін шығарып са-
лып, қақпадан бастап түпкі 
ұйықтайтын бөлмеге дейін 
есіктерді кілтке жабамын 
да, бүкіл бөлмелерді (төрт 
бөлмеден тұратын үй) басы-
ма көтеріп, бақырып тұрып 
жылаймын. Басқа қолдан келер 
амал жоқ...

* * *

Қақаған қыс. От жағып, 
күл шығарып де

гендей, өмір сүріп жатқан 
едік, пешіміз істен шықты. 
Жөндету мүмкін емес. 
Қалтамыз бос. Тоқпен жылы
тып, бір бөлмеге тығылдық. 
Қызықтың шыжығы – 
тексерушілер келіп, тоқты 
кесіп кетті. Қарызымыз көп. 
Кімге барып, кімге айта
мын. Біздің өмір сүргеніміз 
басқаларға міндет пе? Сол 
қиналған кездегі мына бір 
ісімізге күні бүгінге дейін 
қайран қаламын – бүкіл 
көрпежастық, төсеніштерді 
далаға шығарып, қарға 

қағамыз. Қағыпсілкіп, қайта 
төсейміз, жамыламыз! Сон
да жаурамаймыз! Сонда 
қайғырсақ та, ұнжырғамыз 
түспейді. Әзіліміз бар, күле
міз, әңгіме айтамыз. Ертең гі 
күнге жоспар құрып, тығы
рық тан шығу жолын іздейміз!

Үйде өсірген гүліміз көп 
еді. Сол гүлдердің астына 
неше қабат көрпе төсеп, 
үстіне биік үстелді қойып, 
гүлдердің жанжағын қабат
қабат көрпелермен қымтап, 
жылылап, бір де біреуін 
үсітпей, үйдегі «қыстан» аман 
алып шыққанбыз!

* * *
Байқасаңыздар, көпше 

түрде сөйлеймін, 
«біз» деп. Балаларым жау-
рады, ауырды, ашықты де-
ген т.с.с. әңгіме менде жоқ. 
Себебі балаларым – алтын-
дарым, құдды үлкен адамдар 
сияқты, олармен сырласамын, 
ақылдасамын, ой-пікірлерін 
тыңдаймын.

* * *

Бір күндері үйде тіске 
басар ештеңе қалмады. 

Көршінің ауласында алма, 
алмұрт ағаштары бар. 
Бұтақтары біздің жүретін 
жолымызға дейін жайылып 
өскен. Сол ағаштан түскен 
алма, алмұртты аңдып, азық 
еткенбіз. «Жаратқан Ием 
өлтірмейді» деп, оған да 
қанағат тұтқанбыз!

* * *

Назгүлім мектеп 
бітіріп жатыр. Оған 

көйлек керек, өткізетін кешке 
ақша тапсыру керек... Енді 
не істедім? Ақылдым менің: 
«Мама, кешке бармай-ақ 
қояйын» дейді менің көңілімді 
аулап. Өмірінде бір келетін 
қуанышын атқарып бере алма-
сам, қатарынан қалып кешке 
бармай қалса... О, Ой, жүрегім 
сыздап, өзімді қоярға жер 
таппай, қатты қысылдым. 
Кімге барып, кімге айтамын. 
Бұл жолы «ход», «выход» та-
былды. Теледидарымызды са-
тып, қызымның бүкіл тірлігін 
жоғары деңгейде атқарып, 
бәріміз қуандық! Алты-жеті 
ай теледидарсыз қалғаны-
мызға да қайғырған жоқпыз.

* * *

Аз да болса тұрақты 
табыс келе бастады. 

Жоғарыдан «Кітап жаз, кітап 
жаз. Балаларға арналған 
кітап жазуға тиіссің!» деген 
ақпарат көптен бері мазалап 
жүрген еді. Өз ара ақыл
дасып, кітап жазуға бел 
будық. Жыртықтарын тігіп, 
бұр ынғы киімдерін ұқыптап 
киіп, жоқтан бар жасап, 
жала қымызды үнемдеп, кітап
қа қажетті құралжабдық 
алу ға кірісіп кеттік. Күндіз 
мен жұмыстамын, балалар үй 
тірлігімен айналысады, түнде 
таңға ұйықтамай әдіс те мелік 
құралдар материал дарын 
әзірлейміз. Сол құралдары
мызды күні бүгінге дейін 
мектеп, балабақшалар пай
далануда. Жылына екіүш 
рет гонорарын алып тұрамыз. 
“Сабыр түбі – сары алтын” 
деген осы болар.

* * *

Қуатбекке екінші әйел 
әперуге де, бел буған 

кезім болды. Себебі жетісе 
алмаймын. Балалар өсіп 
келеді. Олардың болашағын 
жасау керек. Ол үшін тағы 
қаржықаражат қажет. Сол 
үшін мен көп жұмыс істеуім 
керек. Қуатбекке күтім керек. 
Үлкен дәретке ыңғайлану 
дегенді білмейді, сезе алмай
ды. Күнде тазалық жүргіземіз 
дегендей... Бітпейтін толып 
жатқан қиындық! Бір күндері 
Қуатбекке осы ойымды айт
тым. Тіпті бірекі баласы 
болса да, өз балаларыммен 
тең көріп, бәріңді бағамын – 
ішіндіріп, киіндіріп, оқытып. 
Ең бастысы – саған қарап, 
сені күтуге жараса бол
ды. Бұл ұсынысым оған 
«қатты» ұнады. Сөйтіп, атама 
(әкесіне) айтып едім, ол кісі 
де дұрыс көрді.

Алматыдағы «Алма
Арасанға» орналастырған 
едім, телефон шалып, мені 
шақырды: «Әйел таптым, 
келіп көресің бе» деп. Ұшып 
отырып бардым. Өзінен 10 
жас кіші екен. Жаркенттен 
демалуға келіпті. Күйеуі 
тракторымен аварияға түсіп, 
қайтыс болған екен. 4 ба
ласы бар. Бірекеу болса, 
бір жөн, төрт баласымен 
асырап, бағуым мүмкін емес! 
«Балаларға обал жасай ал
маймын» деп келіспедім.

2019 жылдың 18ші наурызы күні 
«Пендеміз ғой» хабарына Түркістандық 
Бақытбек деген азамат қатысты. Суретпен, 
соның тылсымына сүйене отырып, ем 
жүргізетін кісі екен. Емі қонып жүрген, 
сырқатынан айықтырып жүрген адамдары 
көп емші екені білінді. Бірақ «тобырға 
түскен іс оңбайды» дегендей, Бақытбек сау 
басына сақина тауып үлгерді. Неге дейсіз 
ғой. Хабарға қатысып отырғандардың 
ішінде тылсым, құпия дүниенің қасиетті 
сыры тұрмақ, «тылсым» деген нұсқама 
атына көзі жетпейтіндер отырады. 
Сондайлар іштерінен үркіп, «суретпен 
де адам емдей ала ма?» деп, қарадай 
күдік ойлайды. Солардың өздері сияқты, 
солар тектестер сөздің шетін шығара 
бастағанда бұлар қосылып кеп береді. 
Ойында Алладан басқа ештеңе жоқ, 
көңілі адал емшіні жанжағынан қасқыр 
қамағандай етеді. Бақытбек пақыр анаған 
бір, мынаған бір алақтаумен болды. 
Ал хабарды жүргізуші қайтті? Химияда 
ешнәрсемен реакцияласпай тұратын 
«нейтрал» деген термин бар. Басқарушы 
дүниенің екі жағы (көрінетін, көрінбейтін) 
барын меңзеп, бағыт бермей, «нейтрал», 
яғни бейтарап болып тұрған соң, әлгілер 
білгенінше кетеді. Оның үстіне психолог 
атаулының бәрі бірдей болмайтыны белгілі 
ғой. Олардың біразы тек өзінің оқығанынан 
арғыға баспайтын, сценарий өлшемі бар 
атеистер болып келеді. (Алланы ойласа 
өзі үшін ғана, өз өмірінің жақсаруы 
үшін ойлап, мінәжат етуі мүмкін). Қай 
хабарды көрсеңіздер, жүргізушілер ел 
шулап болған соң, «онда бұл туралы 
психолог айтсын» деп, оны Төле бидің 
орнына қояды. Дүниенің барлық алтын 
кілті соның құзырында сияқтандырып; екі 
тізгін, бір шылбырды қолына берген соң, 
ол сол минутында өзінің қаншалық екенін 
ұмытып тұрады. (Өздері жастау, өмірден 
көріп, тоқығаны аздау). Жасы 6070тен 
асқанның бәрі психолог екенін ескермейді. 
Олар бұның кей сөзіне мезі болып, тіпті 
жек көре түсіп отырғанын білсе ғой. Дарви
низмнің «адам маймылдан келіп шыққан» 
дегеніне сеніп келгеніміз сияқты, ілім 
дүниесінің екі жағы болатынына қарамай, 
кейіпкерді пұшпағынан өрге қарай іреп 
сояды. Әлгі қарлығаштың қанатымен су 
сепкендей болса да, өз еліжұртына себін 
тигізіп, қажетіне жарап жүрген емшінің 
көңілін қара жердей қылады.

«Бұлақ көрсең, көзін аш» деген 
қайда?! Жұртқа емі қонып жүрген халық 
емшілеріне құрметпен қарау керек. Бір 
мысал қоса кетейін. Мемлекеттік сыйлық
тың иегері, көрнекті ақын Темірхан 
МЕдЕТБЕк аудандық газеттер дің біріне 
өлең шығарғанда, достарының бірі кіші 
газетті олқысынып: «Темекең басыңмен 
оның не?» деген көрінеді. Сонда ол: 
«Сендер паң көкірексіңдер... Ит құйрығына 
байлап жіберсең де, поэзияның халыққа 
жеткені керек емес пе» депті. Мақұл, әлгі 
тылсымымен емдеушіні істетпейақ қояйық, 
сонда оған емделетін сырқаттарды сөзбен 
шіренген психолог емдей алса жақсы ғой. 
Сол күнгі кергіге түскен Бақытбек үшін 
көңілі ауырып, аяп отырғандар Омар 
ЖәлЕлұлы бастаған көзі қарақты, ойлы 
қатысу шылар сөз бетін дұрыс бұрды. Мына 
аспан асты, жер үсті арасындағы дүниенің 
екі жағы барын, яғни көзге көрінбейтін 
құпия тылсым жақтары болатынын ортаға 
салып, жанжақты өрісті пікір айтты. Әрі 

обалсауапты ажыратқандығымен көкейге 
қонымды болды. Сол күнгі психолог сияқты 
зерттелмеген білім атаулының астыүстін 
түгел ақтарып, болмаған бикештерге 
айтарымыз «тәуіп тің ең жақсысы – ауруға 
ауру қоспай жүргені» демекші, келсін
келмесін емші атаулының жандарын 
жараламаған дұрыс. 

Хош делік. Бұл әңгімені неге қозғап 
отыр десеңіздер, өзгелерімізге түсініксіз; 
сыры жат космостан ақпарат алатын 
құпия бүкпесі бар бүгінгі емшілердің бірі, 
әрі бірегейі Сайлаухан әуЕлБАЕвА 
туралы сөз бастағалы отырмыз. Бұл 
мақаланың өзегі жайлы алысқа бармай
ақ, қасымыздағы мына Жамбыл ауданы 
көлемінде күні бүгінге дейін ауыздан 
түспей, «сілтегені - ем болған, «сүфі» дегені 
– дем болған», «бұлт басқан айды ашқан, 
мұнар басқан күнді ашқан», «қояншықты 
буған жынын қайырған, босана алмай қара 
басатын әйелді албастыдан айырған» 
деп айтылып келе жатқан Түктібай 
әулие, Қайназар қалпе, Шірікбай 
әулие, Таймөңке тәуіп, күйік бақсы, 
Құртқа тәуіп, досмайыл бақсы деген 
емшілер өткенін еске алсақ жеткілікті. 
Ұрпақтары ғибадатхана кесенелері 
басында шырақшы болып иелік етіп 
отырғандар бар. Солардың барлығы біздер 
сияқты қатардағы адамдар бола тұра, 
қатарымызда еместігімен ерекшеленген. 
Яғни көреген әулие, емкөс тәуіп, көріпкел 
балшыбалгер, бақсықұшнаштар, әрқай
сы сы өздеріне тән құпия жолдармен 
елжұртқа керек зәрулік қажеттерді 
өтеп отырған. Бақсы жынын шақырса, 
көріпкелдің «ақ сайтаны» сыбырлап, ал 
әулие атанған көрегендер жоғарыдан 
тылсым ақпарат, аян алған. 

Қазірдің өзінде өз қасымызда жүрген; 
ілімгержазушы, әрі аян алушы Бақтыбай 
АйнАБЕкОв пірадарымызды көз алдыға 
келтірсек, нақты дәлел. Оның алған 
аяндарынан жазылған кітаптарының санын 
және көлемін айтпағанда 2015 жылы 
шыққан «Алланың маған аяны» кітабы 
 1182 бет; содан бір жыл өтерөтпесте 
2016 жылы жарық көрген «Біртұтас 
Құран – менің тағдырым» аталатын 
кітабы  1158 бет; жалпы көлемі  304 
баспатабақ. Екі жылдың ішінде 2340 бетке 
жеткен екі кітап жазып, оны баспадан 
шығарған адамға қалай қарайсыз? Бұны аз 
десеңіз, одан басқа баспаға тапсырылыс 

беріліп қойылған «Қыбыла» 
бастаған төрт кітабы  210 
баспатабақ. Тағы бірнеше 
кішірек кітаптарынан кейінгі 
«Йассауидің жер астында 
Алламен тілдескен сары кітабы» 
 150 баспатабақ!.. Міне, осыған 
қарап не ойлайсыз? Арт
артынан жазылып, артартынан бөгелмей 
басылып жатқан іріліуақты оннан аса 
кітапқа арналған уақыт күндіз бе, түн бе, 
тәуліктің қай мезгіліне тұс келсе, соған 
кешірімсіз түрде дайын тұруы керек. 
Ұйқыдан қалдым, тамақ уақытынан қалдым 
демейсің. Сонда бұл оның басына түскен 
қандай міндет?!

Осылай дей келе баста білдіргеніміздей, 
айтқалы отырғанымыздың негізгісі – 
«Әлемнің үздік медицина орталығы» 
атағын алған қастерлі орынның көреген 
емкөсі, Халықаралық дәрежедегі 
үздік емші, космобиоэнерго терапевт, 
парапсихолог, космоэнергет Сайлаухан 
СұлТАнғАзыҚызы туралы еді. Ауру 
атаулыны космобиоэнергетикалық тылсым 
ақпаратты сезіне отырып емдейтін жұмбақ 
сырлы шипагер, қарындасымыз Сайлаухан 
да бізге түсініксіз құпия дүниенің 
құрсауында қалған аян алғыш емші. Оны 
жалаң сөзбен емес, дүние ғалымдары 
алдында мойындалып, жоғарыдағы 
атағы талқы елегінің сүзгісінен өтіп 
барып берілгенін айтсақ жеткілікті. Яғни 
«Талқыдан өтпеген хан тұрақтамайды, 
таласқа түспеген пән тұрақтамайды» деген 
ұлағатқа жүгінсек те, беті ашыла түседі. 

Сайлаухан Әуелбаева таластартыс 
атаулыдан аз өткен жоқ. Бұл жағынан 
армансыз десе болады. Ол Шәкен 
ШынТАЕв ағамыз басқарған Алматыдағы 
әйгілі «Халықтық емшілер орталығында» 
жұмыс істеп жүрген кезінде де, кейіпкері
міздің құпиясына көзі жетпеген бәсеке
лес тердің кедергі, тосқауылына аз ұшыра
маған. Бірақ шындықтың аты – шын дық. 
«Жаңа шындық жасамыс жала дан соққы 
көреді» дегендей, қанша бөгеліс ке 
ұшыраса да, жандүниесінің алмас егеудей 
асыл қуаты бар Сайлаухан ешқашан теже
ліп қалмаған еді. «Зомбылық есіктен 
кірсе, шындық терезеден шыға тұрады» 
болғанымен, ақыры әлгі түсінбеушіліктің 
кездейсоқ кедергілерінің бәрін ретретімен 
ығыстырған құдайшыл шындық төрді 
иелеген еді. Сайлауханды қорғап тұрған 
бұның өзіне жоғарыдан ақпарат жеткізіп 
тұратын өзгеге беймәлім құпия тылсымы 
ғана. Қазір Сайлауханға Қазақстанды қоя 
тұрғанда, Ресей, Украина, ТМД елдері, 
Еуропа елдері – Великобритания, Италия, 
Швейцария сияқты әйгілі мемлекеттерден, 
Орта Азияның барлық түкпірінен емделу
шілер ат ізін құрғатпайды. Және емделіп 
жазылған адамдардан толассыз хабар 
келіп жатады. Бұдан  Сайлаухан Сұлтанға
зы  қызының қашықтықпен де ем жүргізе 
алатын қабілеті бар екеніне көз жеткізесіз.

Судың табиғи күшін зерттеген неміс 
ғалымы виктор ШАуБЕргЕр ғылымға 
революциялық жаңалық ашты. Ол судың 
құйындану («левитация») күші арқылы 
кішігірім электростанциямен реактивті 
ұшақтардың двигателін жасап шығарды. 
Бірақ оның ашқан ғылыми жаңалығының 
қажеттілігін түсінбей, Шаубергер қудала
нып, бұл туралы өзі: «Судың құпиясын 
сақтау - байлықтың байлығын сақтаумен 
бірдей. Осы себептен оның құпиясын ашуға 
тырысатындардың жолына үнемі бөгет 
қойылады» деп ашына жазған болатын. 

Адам денесінің негізгі бөлігі де судан 
құралғаны белгілі. Адамның бойындағы 

су сыртқы ортаның құбылыстарын өзіне 
тартып алады. Танымал иран дәрігері 
Ферейдун БАТМАнгЕлидЖ бір кесе 
судың адам денсаулығына пайдасы тура
лы: «Су сүйекті ылғалдандырып, буын ауру-
ла рынан сақтайды; су адамның иммун дық 
жүйе сін күшейтіп, түрлі вирустар мен 
бак те рияларға қарсы қорғаныш қабілетін 
күшей те ді; су қанның қоюлануынан 
сақтайды, жү рек, ми ауруларының алдын 
алады; су ми дың еске сақтау, ақыл-ой 
қызметінде маңызды рөл атқарады; су 
мінез-құлыққа да әсер етіп, қауіпті аурулар – 
Альцгеймер, Паркинсонның (психологиялық 
аурулар) алдын алады; су адамның түр 
келбетін жақсартып, терінің ерте 
әжімденуінен сақтайды». 

Сөз бен ойдың су құрылымына әсерін 
жапондық доктор Маса́ру ЭМОТО зерт
теп, тәжірибелері арқылы қоғамдық пікір 
тудырып, судың емдік қасиеті жайлы тың 
көзқарас ұсынған еді. Яғни жақсы ойлар, 
сөздер әдемі құрылым туғызса, ал жаман 
ойлар мен жаман сөздер су құрылымын 
мутациялап, формасын бұзатынын 
дәлелдеп берген еді.

Енді «Сайлаухан Су» туралы 
айтатын болсақ, «Су пАТШАйыМы» 
атанған, әлем ғалымдарын бағындырған 
қарындасымыз Сайлаухан Әуелбаеваның 
айтқан пікіріне құлақ ассақ: «Мен 
адамдарды сумен емдеймін, өйткені адам 
ағзасының 70-80 пайызы судан тұрады. 
Судың тазаламайтын нәрсесі жоқ. Бірақ ол 
краннан ағып жатқан қарапайым су емес. 
Мен осы суды емдік қасиеті бар шипалы 
суға айналдырамын, яғни энергетикалық 
күш беру арқылы суға әсер беремін. Сонда 
судың түсі, құрамы, дәмі түгелімен өзгереді. 
Бұл өзгеріске ұшыраған судың құрамында 
Менделеев кестесіндегі адам ағзасына 
қажетті барлық элементтер пайда болады. 
Бұл су – барлық ауруға ем. Оның шипа 
болмаған дерті жоқ. Тіпті көлік пен үйді 
зияндық пен ауырлықтан тазартуға, жолды 
ашып, тіл-көзден арылуға, дуаны шешуге, 
шаш өсіруге, әжімді азайтып, ағзаны 
жасартуға да көмектеседі. Мен құрамын 
өзгерткен су бетіндегі пайда болатын өзіме 
ғана көрінетін бейнелерге, сезілетін түрлі 
құбылыстарға өзім де таң қаламын. Бұл 
менің емес, Алланың Құдірет күші, ал мен 
Тәңірдің сол күшін жеткізуші, табиғат пен 
адам арасындағы дәнекер ғана адаммын».

Қорыта айтқанда, Әуелбаева Сайлаухан 
Сұлтанғазықызының бір басындағы 
болмысы туралы жеткізіп айтамын деу, 
әурешілік болар еді. Өйткені өзің түсініп 
болмайтын құбылысты жеріне жеткізе 
айтамын деу, құр әбестікке жатпақ. 
Байырғы заманнан келе жатқан «әулие» 
атанғандардың есімін құрметпен еске 
алатын әулетпіз. Сайлаухан Әуелбаева 
солардың қай жағында екенін бір Алла өзі 
біледі. Олай болса, жалпы аян алушылық 
қасиеті бар; былайғы пендеге ұғынықсыз 
жұмбақ сырлы кісілерді ел игілігіне пайда
ланып, адамдарға жасап жатқан жақсы
лық тары үшін аялай білейік, халайық.

Иннә ағтайна кәлкәусар, 
Алланың сыйы көл-кө-өсір;
«Саулаухан Су» - шипа су,
Білгендерге дәл кәусар.

Жанат АхМАди, публицист-жазушы

“САйлАухАн” ОрТАлығының МЕкЕн-ЖАйы:  
Алматы қаласы, «Айнабұлақ2» ықшам 

ауданы, СК «Сұлтан» ғимаратының 3қабаты.
БАЙлАНыС ТЕлЕфОНДАРы: 

8-707-203-60-35, 8-701-179-06-06.

Сайлаухан әуелбаеваның «ризАМын 
өМіріМнің өрнЕ гі нЕ» кі табынан үзінділер...

Жанат АхМАди, 
жазушы, 
халықаралық 
«Алаш» әде би 
сыйлы ғы ның 
лау реа ты, 
Алматы обл ысы 
және Жам был 
ауданы ның Құр метті 
азаматы, 
«Құрмет» орденінің 
иегері

ТҰҒЫРЛЫ ТҰЛҒА ТАҒДЫРЫ

Емші адамдар - Алла тағаланың 
қалауымен өздерін халыққа 

арнаған, әлемдік деңгейде тірліктер 
атқаратын, ерекше жаратылған 
кісілер. Сондықтан да мұндай 
кісілердің жағдайын, атқарып 

отырған жұмысын, халыққа беріп 
жатқан көмегін жан-жақтан 

салмақтап, таразылай білейік. Бұл 
адамдардың ел үшін көмегі зор. 

Бұндай ерекше қабілетті адамдардың 
жол нұсқауы болмаса біз адасып 

жүрген адамдармыз, одан әрі адаса 
беретініміз түсінікті. Сондықтан 
да құрметпен қарайық мұндай 
тылсым күш иелеріне. әрине, 

емшілердің бәрі бірдей емес, аты 
бар, ел мойындаған қасиетті адамдар 

ғана елді адастырмайды. Сондай 
шипагер жандарды пайдаланып, 

жақсылықтарын ала білейік, ағайын.

Белгілі жазушы Жанат Ахмади ағамыз Сайлаухан әуелбае-
ва ның «ризамын өмірімнің өрне гі не» кі табын оқып 

шыққаннан кейін, өзінің ой-толғауын қағаз бетіне түсіріпті.


