Сайлаухан ханымға АРНАЛҒАН жүрекжарды сөздер
Сайлаухан ӘУЕЛБАЕВА - Халықаралық санаттағы емші,
Қайта Оңалту медицинасының докторы, Халықа ралық
Ақпараттандыру Академиясының академигі

Мен Сайлаухан емшіні газеттен оқып, буын сырқатымен ауырып келген болатынмын, (аяққолымның буындары сырқырап,
одан қалса сол жақ аяғымнан
сылтып басып жүретін хәлге
жетіп едім). Енді Сайлаухан
емшінің емінің арқасында
аяғымды нық басу дәрежесіне
жеттім. Сайлаухан емшіні Алла
мейірімінен айырмасын.
Тумбетова Айша
Қалмұқанбетқызы,
Астана қаласы
* * *
Мен көп жылдардан бері ауырамын, жағдайым өте ауыр
болды. Газеттен Сайлаухан
апай туралы мақаланы оқып,
телефон арқылы шығып, апайдан ем ала бастадым. Апай
барлық диагнозымды дәл қойып,
жағдайымның ауыр екендігін,
бірақ ем қонатындығын айтты. Сол жылдардан бері қарай
үзбестен телефон арқылы
ем алып келдім. Апайдың
айтқандарын мүлтіксіз орындап, бетім бері қарады.
Артынан Алматыға келіп,
апай мені қабылдады. Апайдың
шипалы қолы, “Сайлаухан суы”
барлық ауруымды сыпырып
алып, өмірге қайта келгендей
болдым. Қазір жағдайым өте
жақсы, қуанышымда шек жоқ.
Сайлаухан апайға айтар
алғысым шексіз. Тек еммен
ғана емес, сөзімен, жүрісімен,
жарқылдап күлген күлкісімен де
адамды тәнті етеді. Қаншама
ауру шырылдап жанына шипа
іздеп келіп, кезекте отыр.
Соның барлығын шаршамай
әрқайсысын жеке-жеке қабылдап
өмірін, ауруын дөп басып айтып емдеп отыр. Сырттай
телефон арқылы ем алушылар
қаншама. Апай соның біріне де
қабақ шытпай ем жүргізуде. Не
деген шаршамайтын адам, не
деген құдірет десеңші.
Аурудың жаны мен тәнін
қатар емдеп, ауруыңды
ұмыттырып жіберетін
Сайлаухан апайға өмірдегі
бар жақсылықты тілеймін!
Барлық жағдайымды жасап, өз
туғанындай құшақ жая қарсы
алған Сайлаухан апай бейнесін
еш уақытта ұмытпаймын!
Ерқасымова Дәмежан,
Ақтөбе облысы, Байғанин
ауданы.
* * *
Мен «Ақсай» балалар клиникасында ем алып, эпилепсия деп диагноз қойып, мені
бала жасынан мүгедектікке

шығарды. Осы ауру салдарынын анам жұмыстан босап
мені қарап отырды. Сабақты
үйден оқытты, 9 сыныпқа дейін
өте жақсы оқыдым. Кейін есте
сақтау қабілетім төмендеп,
сабаққа ынтам болмай, шуды
көтере алмайтын халге
жеттім. Клонозепам, Карбомазепин деген дәрілерді іштім.
Дәріні өз еркіммен тоқтатқан
кездерім де болды. Ол кезде
күніне 3-4 реттен құлайтынды
шығардым. Осылай өмір
сүрудің ауырлап бара жатқан
тұсында, әкем бір құмалақшыға
барып, сол кісі менің басымда
балықтың көзіндей нәрсе бар
екенін, оны үлкен атағы бар
бір кісі ғана көретінін айтқан.
Оған да мән бермей жүрген
кезімде, әкеме бір құдасы Сайлаухан тәтенің емдей алатынын, немерісінің тәуір болып
кеткенін айтқан.
Осыны естіп дереу Алматыға
жол жүріп, Сайлаухан тәтенің
қабылдауында болдық. Осы кезге дейін қанша томография, ЭГГ,
ЭЭГ сараптамалары анықтай
алмаған басымдағы кистаның
бар екенін Сайлаухан тәте айтып, емді бастады.
Дәрімен 10 жыл жолдас болып,
құтылу жолы жоқ шығар деуші
едім, Сайлаухан тәте дәріні
дереу тоқтату керек екендігін
айтты. Дәрі ішпеген 3 күн бойы
құлау басталды, бірақ Сайлау
хан тәте телефон арқылы емін
жүргізіп, менің қалай құлап, приступтар қалай-қалай болып
жатқанын, оған не істеу керек
екенін айтып отырыпты. Массаж, сумен денені сылау, ішу бас
талды. 4 күн дегенде енді ішке
келіп ем алуыма болатынын
айтты, сонан бастап мен дәрі
ішуімді тоқтатып құлау деген
менде болған жоқ, Аллаға шүкір.
Бірақ, осы ем алғалы бері мен
мүлде басқа адам секілдімін.
Барлық әріптер, сөздер, айнала
бәрі маған жаңа дүние секілді.
Емнің 4-ші күнінен 6-шы күніне
дейін бүкіл денем дірілдеумен
болды. Бірақ құлап қалу болған
жоқ. Қазір бәрі қалыпқа түсіп,
өмірге деген көзқарасым өзгеріп,
жаңа адам секілді күйдемін.
Мені осы кеселден арашалап алған Сайлаухан тәтеге
айтар алғысым ұшан теңіз.
Осы кезге дейін жазылмайтын
секілді, тек ол арман болып
қана келген тілегім сіздің
энергетикаңыздың, күшіңіздің
ауызбен, сөзбен жеткізе алмайтын қарапайым адамға тән

емес қасиетіңіздің арқасында
қиялым бүгінгі күні шындыққа
айналды. Сіз секілді адам
дүниеге мың жылда бір-ақ
рет келетін шығар. Бірінші
құламаған үш күнімде сенбей,
рас па, өтірік пе деп бір күн
жылап алғанмын. Есіме түссе
әлі көзіме жас алатын кездерім
бар.
Ең бастысы сізді шет елге
алып кетпей, қадіріңізді
түсініп, бағалай білсе деймін!
Сіз де менің Анамсыз!!! Рахмет
сізге!!!
Нұргүл, Қызылорда қ-сы
* * *
Мен 2-3 жыл бойы белім ауырып, емделмеген ауруханам
болмады. Қиналып тағы бір
емделуге барам деп жатқанда,
ауылдағы әкем телефонмен
Сайлаухан тәтенің адресі
мен ұялы телефон нөмірін
берді, телефон арқылы диагнозымды біліп, 2-3 күнде жолға
шықтым. Келген кездегі
жүрісіммен қазіргі жүрісім жер
мен көктей! Емнің нәтижесін
сөзбен айтып жеткізу қиын!
Іш-құрылыс, шаш пен тері бәрі
өзгерген, күннен күнге жасарып
бара жатқандаймын! Бірінші,
Сайлаухан тәте, сізге көп-көп
рахмет! Мен ешқашан сіздерді
ұмытпаймын.
Тілек білдіруші: Жунусова
Әлия Ғалымжанқызы,
Астана қаласы,
* * *
Құрметті Сайлаухан! Мен
сенің құдыретіңе бас ием. Су
түбіне кеткен адам екем,
Құдіретіңмен содан алып
шығып денсаулық сыйладың,
ризалығымда шек жоқ. Сенің мынау сүйкімді сұлу бейнең көз алдыма сақталады, ұмытпаймын
әрқашан еске алып жүремін.
Апаң Әшімова Шайда
Смаилқызы.
Қарағанды қаласы
* * *
О, Аллам, осындай қазақ
қызынан шыққан алғашқы
энергия күшімен емдейтін
құдіреттің күші қандай керемет! Сайлаухан ханымды бір
көргеннен жаны сондай таза,
әрі сүйкімді, емге келген адамдарды жылы шыраймен қарсы
алып, жанына шипа береді.
Туған сіңілім екеуміз барып ем
алдық. Асқазаным ауыратын,
түнде ұйықтай алмайтынмын.
Сайлаухан ханым қолымен сипалап ем жасағанда, бір жылу
пайда болды, денемде тоқ жүріп
жатқандай және үйде демалып

жатқанда басыма ине тығып
алғандай әсер алдым. Қазір
асқазаным ауырмайды.
Сумен алған ем шипалы
болды. Алла тек Сайлаухан
ханымға, күн энергия күшін
төгіп, қолына қуат беріп, қыран
құстай бүкіл әлемге әйгілі болып, халықтың қамын ойлайтын құдіретті емші болсын!
Дошниязова Алтыншаш
Ақылбекқызы,
Ақтөбе қаласы.
* * *
Мен 35 жыл бас ауруымен ауырып келемін, жасым ұлғая ішкі
ағзалар ауруы, буын аурулары
қосылып, соңғы кездері жүрудің
өзіне қиналатын болдым. Қайда
жүрсең де ауруыңа ем іздеп
жүреді екенсің. Бірде газет оқып
отырып Әлемдік дәрежедегі
емші Сайлаухан Әуелбаева туралы ақпаратпен танысып,
телефон арқылы байланысып
қазан айының 13 жұлдызы
күні жұбайым екеуіміз келдік,
жұбайымның да аурулары бір
басына жеткілікті. Қалай болар
екен деп толқып келген біздерді
Сайлаухан жылы шыраймен
жақын танысындай қарсы
алды. Аты-жөнімізді, қайдан
келгенімізді сұрап, өзіне көңіл
аудартып диагноз қоя бастады.
Бұл кісінің тәсілі мүлде өзгеше
аурудың қашан қалай пайда
болғаны және отбасымдағы
келеңсіз мәселелерге тоқтала
кетеді екен.

Біз ем ала бастадық. Емделу
орнына тоқталатын болсақ,
өте керемет, шипажайдан
бірде кем емес, таза, ауруларға
жағдай жасалған, бөлмелер
дәрігерлік талапқа сай
жабдықталған. Ем комплексті
түрде жүреді, ем қабылдау
кезіндегі рахатқа бөлеуін, ауызбен айтып жеткізу мүмкін емес
және емделіп қана қоймайсың
демалып, тынығып қайтасың.
Осындай бар күш жігерін халық
игілігіне жұмсап жүрген Сайлаухан Әуелбаеваға, көмекшілеріне
алғысымыз шексіз.
Келешекте емдеу орны
кеңейтіліп, ауруларды арнайы жатын орындармен
қамтамасыз етсе. Сонымен
қатар әр қалада “Сайлаухан Су”-ды халық игілігіне
жұмсайтын емделу орнын
ашуға еліміздің атқа мінер
азаматтары қол ұшын беріп
қолдау көрсетсе, дауасыз
дерттің де шипасы табылар
деген сенімдеміз.
Дәрібаев Оразбай,
Тілеубаева Мадин.
Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Диқан ауылы
* * *
Мен Атырау облысы Доссор
поселкесінде Асылбек деген
баланы емдеп жазып шығарған
Сайлаухан Әуелбаева емші
туралы естіп, қасыма жолдасымды ертіп жолға шықтым.
(Асылбекті дәрігерлер адам
болмайды деп үйіне қайтарған,
баласынан үміттерін
үзбеген әке-шешесі Сайлаухан
Әуелбаеваға телефон соғып,
емдеп үш күннен кейін Асылбек
тәуір болып ойнап кеткен).
Алматыға келгенде телефон соғып, ол кісі біздерді өзінің
кабинетінде жылы лебізімен
қарсы алды. Сол бойда өзінің
биоөрісімен бізге диагноз қойып
берді. Айтқандарының бәрі
келіп тұр. Шипалы емін алдық.
Емі өте шипалы, ауыратын
жерлерімізді биотокпен емдегенде денеңді қыздырып, бойына
биоток жіберіп, ауыратын жер
леріміздің жаны жай табады.
Бозаев Темірбай Жалғауұлы,
Қожахметова Райхан
Бекқалиқызы,
Атырау облысы, Жылыой ауданы Жаңа Қаратон
поселкесі
* * *
Мен қатты ауырып,
бірнеше рет ауруханада жатып шықтым. Дәрігерлердің
сараптамасы бойынша: зоб
внутренний, давление, сахар
14-ке көтерілді, гастрит, изменение печени т.б көптеген
аурулардың тізімі шықты.
Дәрігерлер мен емшілерден
ешқандай көмек болмады.
Екі айдың ішінде 64 килодан

42-кг-ға дейін, яғни 22 кг-ға азып
кеттім. Содан газетте Сайлаухан Әуелбаева деген суретімен
емші туралы жазылыпты.
Тексеріп отырып оқысам маған
бір түрлі жақсы әсер еткен
сияқты. Қол-аяғым қатты ауырып көп күндер ұйықтай алмай
жүр едім. Сол газетті оқыған
күні қатты ұйықтап қалыппын.
Содан 1 айдай ауырған кезімде
оқысам жазылып қалам, бұл не
деген құдірет деп Сәкеңді телефон арқылы тексергім келді.
Өзім емшілерге сенбеуші едім
қобалжып, қорқып қоңырау
шалдым. Сайлаухан тұтқаны
өзі көтерді. Мен мақаланы
оқығанымды айтып емделуге
бола ма деп сұрадым. Сонда
Сәкең мен сені көріп тұрмын,
диагнозың мынандай деп бәрін
тізіп айтып шыққанда қалай
сенбейсіз. Өзім қысылып терлеп
кеттім, қолымда газеттегі
суретіне қарап тұрып сөйлесіп
тұрғанмын. Сайлаухан: “сен
қазір менің суретіме қарап
тұрсың” - дегенде қорқып
кеттім, тура жанымда өзі
тұрғандай бұл не деген құдірет,
бәрін қалай біліп отыр деп таң
қалдым. Мен сенбі күні звондадым. Келесі жұмаға кезекке
жазылып қойдым. Жұмыстан
кейін кешкі 18:00-де кел деді.
Диагноз қойып жатып: “сізде
бәрі жақсы болады жазыласыз”
- деді. Өзім тағы бір жеті ойланатын уақыт бар деп қуандым.
Бұрын емшіге барып көрмеген
қызық болады екен. Сайлауханмен сөйлесіп тұрғанда қалай
жеңілдеп әсер алғанымды айтып жеткізе алмаспын. Сайлауханмен телефон арқылы
қоштасқан соң өзім ұшып,
қонып не істерімді білмедім.
Телевизорда Лұқпан бір жақсы
ән айтып жатыр екен. Жалғыз
өзім қалай биледім десеңші. Содан үйде отыра алмай жүгіріп
көршіме кірдім. Мен осылай
емшімен сөйлестім деп көршіме
айттым. Маған қалай жақсы

екенін жеткізе алмай жатырмын. Ол да қуанып “қарал, бір
көмегі болар – өлетін болдың
ғой дәріден” деді.
Бір жеті өтті, міне, Сайлауханмен жүзбе-жүз кездесетін
күн де келді. Шынымды айтсам
қорқып әрең келдім. 3-4 кісі
алдымда тұр, күттім. Сайлаухан есіктен шығып: “сізді қазір
қабылдаймын” деді. Өзін көрген
соң жүрегім орнына түсті. Өзі
әдемі, өңі жылы, күлкісі қандай,
қуанып кеттім. Отырғызып
қойып диагноз қоя бастады.
Екі көзіңнің зрениясы екі түрлі
дегенде құлап қала жаздадым.
Көз дәрігері де үш күн бұрын
солай деген. Ары қарай бар ауруымды тізіп айтып, ем жіберіп
отырды. Сол күннен бастап
14 күн емге бардым. 1-ші күні
суға орады. Жаттым, ұйықтап
кеткен екенмін түс көрдім – 4
бұрышты үлкен тас қап-қара
сол иығымнан бастап сырғып,
жүрегіме тиіп, жерге тарс ете
түсті. Шошып ояндым. 1-ші
күннен бастап сондай жеңілдік
пайда болды. Ауырған жерлерім
де жақсы, жақсы әсер етті.
Бір жетіден кейін аяғымдағы
шіріген тырнақтарым, жаралар да жазылды, жұмысым
да жақсы, өзімді сондай сергек, жеңіл, ұшып – қонып,
шаршағанымды да білмейтін
болдым. Бұрын тез шаршап
қалушы едім. Құрбыларым өзің
сондай өңің ашылып, әдемі
болып кеттің деп «комплимент» айтатын болды. Бұл
Сайлауханның арқасы ғой деп
қоямын.
P.S. Суын ішіп, ванна қабылдап
жүрдім. Еш жерім ауырмайды.
6-айдан соң қайта УЗИ-дан
өттім 15 мм киста деп берді.
8 мм-ге кішірейген, Сайлаухан екеуміз қатты қуандық.
Қайтадан емді жалғадық. 4-айдан кейін УЗИ-ға түсіп көрші
деген соң, барсам УЗИ-дан қарап
ешнәрсе таппады. “Киста
жоқ, бауырыңыз таза” деді. Ал
бұдан кейін Сайлауханға қалай

сенбейсіз «Алланың нұрына»
бөленген мұндай асыл, тек
халықтың амандығы үшін өзінің
бар күш-жігерін, бар жүрегімен
аппақ таза, өзі өзгертетін тұптұнық майда да жұмсақ суындай
ақкөңіл, сұлу да әдемі қазақтың
нағыз маңдайы жарқыраған шоқ
жұлдызы Сайлаухан деп айтуға
болады. Мен рахметімді айтып
та, жазып та жеткізе алмас
пын. Тек халқың үшін аман бол,
балаларыңның қызығын көр,
немерелеріңнен шөбере көр,
ұзақ өмір жасап, үнемі осы жапжас қалпыңда көріп, емделіп
сенің көлеңкеңде жүре берейік.
Сайлаухандай емшілерге
жоғарыда отырған ағалар
кішкене көмектесіп демеушілік
жасаса ғой.
Нұржамал Дауылбайқызы
* * *
Мен 1993 жылы 4-ші наурызда дүниеге келдім. Туылғаннан
бастап ДЦП деген аурумен
ауырдым, әке-шешем 1 жасымнан бастап емдей бастапты.
Жаныма дауа іздеп ата-анам
өзіміздің ауылдағы дәрігерге
көрсетіпті, сосын Қытай Халық
Республикасында да, «Балбұлақ»
балалар оңалу орталығында да
емделіп, алайда менің ауруыма
шипа таба алмадық. Содан
осы Алматы қаласына қонаққа
келіп Сейфуллин даңғылымен
өтіп бара жатып, анамның
жұмыс бабымен жарнама
жасатуға осы ғимаратқа кірдік,
сол жерде есікте жазулы тұрған
Сайлаухан Әуелбаева Теопсихоэнерготерапевт, Халықаралық
дәрежедегі емші, Шығыстың
рухани емшісі, Әлем емшісі,
«Құртқа Тәуіпті» атындағы
проскопиялық ғылымдар
академиясының академигі деген
жазуды оқыдым. Ол не екенін
білу үшін ішке ендік. Маған сол
есіктен кіргеннен бастап өзімді
ауруымнан сауыққандай сезім
пайда болды. Бізді мейірбике
Әуелбаева Сайлаухан апайға
алып барды. Ол кісі мені жылы
шыраймен қарсы алып, көзбен

Түсіндіріп болмас құбылыс
орталығындағы балалар аурурентген арқылы қарап менің
ханасында емделді. Дәрігерлер
қай кезден бастап осы ауруға
балаға «Острый хронический
тап болғанымды толық айтып
синдром» деген диагноз қойды.
берді. Дәрігерлердің қойған диаАтырау қаласында бір ай
гнозымен тура келді. Анам мені
емделді, содан кейін оны квоқайтадан үйге алып кетті. Ал
тамен Астанаға жіберді. Астаменің бар көңілім, ниетім Сайлаухан апайда болды. Сайлаухан нада «Ана мен бала ғылыми
зерттеу орталығында» бір
апайға барсам жазылатындай
айдай уақыт емделді. Бірақ,
сезімде болдым. Анамды маісігі қайтпады. Сұйық дәреті
залап, Сайлаухан апайға тез
аздап жүреді, тамаққа тәбеті
арада апаруын өтіндім. Анам
екеуміз емге 20 шілдеден бастап болмады. Балам қиналған сайын
1 тамызға дейін ем қабылдадық. ұйқымыз ұйқы, ішкен асымыз
1-ші күн. Ем қатты көңілімнен ас болмады, ал Асылбегімнің
анасы жылай берді. Өзімнің де
шықты. Бұрын басым ауырып,
қан қысымым көтеріліп, ауеш нәрсеге құлқым болмай, кесе
ырып қала бердім. Бірталай
ұстасам қолымнан түсіріп
емшілерге де апардық, құмалақ
қоятындай болатын, оң жақ
та салдырдық. Олар: «Балаға
қол-аяғым еркімен жұмыс істей
тіл-көз өткен»,- дейді.
алмайтын. Ал қазір осы емнен
Асылбек екі аяғын баса
соң өзімді өзім еркін сезініп,
алмай, ісік жүрегін қысып,
қол-аяғым жақсы жұмыс істей
ауа жетпегендіктен, дем
бастады, терілерім жақсарып,
ала алмай жатты. Содан не
шаш өсе бастады. Үлкен және
істерімізді білмей дал болдық.
кіші дәретке де уақытысында
Содан мектепте ұстаздық
баратын болдым. Кесені де ойланбастан ішінде суымен ұстай қызмет атқаратын Айгүл
атты қарындасым телефон
аламын. Сайлаухан апайдың
шалып, газетте мақала жарық
берген суын қалдырмай
көргенін, онда телефонмен
ішіп отырдым, ваннасын да
сөйлесіп тұрып-ақ емдейтін
қабылдадым. Айтқанын бәрін
емші туралы жазылғанын айторындап осындай дәрежеге
ты. Қалай телефон арқылы
жеттім. Бетімдегі жүйкелер
емдейді? Біз бұған сенбедік. Ал
тіріліп, жыбырлап тұратыны
Айгүл емшімен сөйлескенін,
басылды, дауысым да өзгерді.
оған сенетінін айтты. Сосын
Сайлаухан апайға айтар
баланың қасында жиналып
рахметім шексіз.
Мақұлбек Ақбота отырған ағайын-тумаларымыз
Серікқызы, ақылдаса келе, емшіге телефон
Алматы облысы, Еңбекші шалып сөйлестік. Ол кісі бірден
қазақ ауданы, Шелек ауылы біздің сенбегендігімізді, көзбен
көрмесе де, баланың қиналып
* * *
жатқанын және оның қалай емДәрігер біткенге қаралып,
делу керектігін айтты.
«трамоуол» деген дәрінің
Сізге өтірік, маған шын,
күшімен өзімді уақытша ұстап
ем жүре бастағаннан бала
отырған адам едім.
қарасу болып терлеп, сұйық
Кездейсоқ Сайлаухан емші
дәреті жиі-жиі жүріп жатты.
жөнінде хабар естідім. Ұялы
Бір жыл бойы шықпаған тері
телефонмен байланысқа
шығып, жүрмеген дәреті жүріп,
шығып едім, келіп қаралуыма
баламның жаны жай тапты.
болады деді. Шілде айының
Бір аптаның ішінде бір жылғы
7-нен бастап ем қабылдадым.
ісіктен арылып, сыптай болып
Сол күннен бастап, міне, дәрі
шыға келді. Бір жыл бойына
қабылдауды доғардым, осы
бара алмаған мектебіне бакісінің емінің арқасында 7 сеанрып, сабағына қатысты. Біздің
стан кейін таяғымды тастақуанышымызда шек жоқ.
дым. Ұйқым жақсы.
Баламызды о дүниеден кері
Сіздей емшіні кездестірген
қайтарған емші Сайлаухан
Аллаға рахмет! Деніңіз сау
Әуелбаева апамызға қатты
болсын. Алла тағала өз халқын
ризамыз.
қорғансыз жаратпаған ғой! Сау
Мейрамов Серікбай,
болыңыздар!
Доссор кенті, Мақат ауданы,
Игі тілекпен: Мұратбек
Атырау облысы
* * *
Мен Атырау облысы,
Доссор кентінде тұрамын.
Мекен-жайы:
Отбасымда жолдасым және
Алматы қаласы,
алты баламыз бар. Оның
«Айнабұлақ-2» ықшам ауданы, СК
үшеуі – қыз бала, үшеуі – ұл
бала. Осы үш ұлымның
«Сұлтан» ғимаратының 3-қабаты.
кенжесі Асылбек он бес
Байланыс телефондары:
жасқа толар шағында аяқ
астынан қатты ауырды.
8-707-203-60-35,
Баламның зәрі жүрмей,
8-701-179-06-06.
он күннің ішінде басы екі
бас болып, тұла бойы ісіп
8-9 беттерді дайындаған
кетті. Содан жергілікті жердің
Балқадиша
ДҮЙСЕБАЕВА
дәрігерінен бастап, облыс

