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қоғамдық-саяси, көркем-әдеби

Бүгінгі санда

CMYK

Марат АРЫНОВ:

Кемел келбет,
сара сөз

Ауырсаңыз, Сайлаухан
ханымға хабарласыңыз.
Тел.: 8-701-179-06-06;
8-707-203-60-35.
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жұмадағы

қоғамдық-саяси, көкрем-әдеби
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Директор - Бас редактор
Қажымұқан ҒАБДОЛЛА
Қалта телефоны: +7 701 111 61 05

Қазақ билігін
«ақымақ еткен»
келімсек«кемеңгерлер»...

Өтеген ЖЕКСЕНБАЙҰЛЫ ӘБДІРАМАН:

ОРАЛ ҚАЛАСЫ ОРТАЛЫҒЫНДАҒЫ
ЖЕКЕ Үйімді АДАМ БАСЫНА
10 мың теңгеден жалға беремін!

Орал қаласындағы орталық базарға
жақын Досмұхамедов көшесіндегі жеке
үйдің бөлмелерін жалға беремін.
Тел.: +7 701 208 19 99

Бала сүюге көмектеседі

«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 26 000 дана.

Гәзет Қазақстан Республикасының
барлық аймақтарына тарайды.

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

тәуелсіз басылым

Тоқаев
озбырлықпен
орысқа өтіп
кеткен қазақ
жерлеріне
қазақ
мектептерін
салсын!

Айтулы ақын, сырбаз сазгер
Сәбит НӘЛІБАЕВ егер тірі бол
ғанда бүгінде 80 жасқа толар еді

Киелі орынның
имансыз имамы

Газет бейсенбі күні шығады.

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

Қазақстанның барлық аймағынан көпте
ген жас жұбайлар бала сүю үшін Анар
апаға келіп емделіп, нәрестелі болуда.
Анар апа қашықтан да ем жүргізеді. Егер
сәби сүйе алмай жүрсеңіз, хабарласыңыз:
АНАР АПАНЫҢ БАЙЛАНЫС НӨМІРЛЕРІ:
+7 701 849 43 99.
+7 771 183 71 93. +7 701 378 06 79.

Науқас болсаң хабарлас,
денсаулығыңды түзе:

8-701-179-06-06.

тәуелсіз басылым

Талаптың төрі – талант

Жас өнерпаз Ахмет АЙДАРБЕК жайлы бір үзік сыр

Марқұм қайын атам Жолдығұл Өтегеновке арналады
Қара қалам – серігің...
Құдыретке телідің.
Сара сөзге жүгінді,
Тәмам үміт, сенімің.
Қара қалам – серігің...
Өзгесінен жерідің.
Ойрандады ойыңды,
Тұнық түнің, сері күн.
Қара қалам – серігің...
Белі бекем, берігің.
Жанұшыра таңдадың,
Жайсаң жолдың «жерігін».
Қара қалам – серігің...

(Көре алмадым – тегінін...)
Бар қазақты сыйдырды,
Пейілің мен көңілің.
Қара қалам – серігің...
Көкжиегім, керімім!
Танымыңмен таныттың,
Шын талаптың – тегі Кім!
Қара қалам – серігің...
Сұлуың һәм бегімің.
Ұлтың сүйіп, у іштің,
Шер көңілдің шегі – мұң.
Қара қалам – серігің...
Зарлы дауыс, шегір үн.

Сенен көріп, оқ жонған,
Дүр-рухтың шоғымын!
*** *** ***
ҚАРА ҚАЛАМ - СЕРІГІМ...
(БОЛҒАН ЕМЕС - ШЕГІНІМ)
АЛДАСПАНЫН ҚАЙРАДЫМ,
АТА-БАБА КЕГІНІҢ!
ҚАРА ҚАЛАМ - СЕРІГІМ...
ҚАЙРАҒЫМ МЕН КӨРІГІМ.
БӘЙТЕРЕГІМ ҚҰЛАДЫ...
ТОРЛАП АЛДЫ МЕНІ МҰҢ!..
Қажымұқан ҒАБДОЛЛА

Әлемге мейірім сыйлаған – өмірлік ұстаз!
Жазушы болып, қолыма қалам
алып ол кісі туралы жазар болсам
тіпті ақ парақ беттеріне сыймас
шамасы. «Жақсының жақсылығын
айт, нұры тассын» демекші
халыққа жасаған жақсылығын
айтар болсам, кітап-кітап болып,
есімі алтын әріппен жазылып,
тарихта қалатын, орны бар тұлға
деп есептеймін. Бұл тұлға жанын шүберекке түйіп, бойынан
кемшілік іздесең де таба алмайтын, қандай қиыншылықтар болса
да жеңе білетін, әлемге мейірім,
күлкі сыйлаған Әуелбаева Сайлаухан Сұлтанғазықызы.

Сайлаухан Әуелбаева науқас
жандарды емдегенде:
...Науқасты жазатын айрықша
қасиет дарыған Сайлаухан алдына
келген адамға диагноз қойып,
тылсым қасиетімен емдеп, оған
жүрегінің жылуын береді. Бұл
қарекетінің тәрбиелік мәнімен
қатар, қайырымдылығы да басым.
Адам жасын, ұлтын, туған жерін
таңдамайды. Ем барлық адамзатқа
бірдей жүреді. Адам баласын
жеке-жеке бөліктерге бөліп емес,
біртұтас, кешенді түрде дәрідәрмексіз табиғи ем жүргізеді.
Ішкі және сыртқы сырқаттарды
емдейді, тіпті айналада болып
жатқан жаман энергетикаларға да
қарсы күресетін ем жүргізеді.
Түсіп жатқан шаштар шығады.
Қартайып жатқан адам жасарады.
Емделушінің өмірі ұзарады.
Емделуші Сайлаухан
Әуелбаеваның кітаптарын
емделмекші болып, ниет етіп
оқығанда адамның жаны жай
тауып, көңілі сергек тартып,
рахаттанып қалады. Мәнмағыналы сөздер, кітап ішіндегі
оқиғалар адам өміріне сабақ
болып, тәлім-тәрбие беріп,
оқырман бойына ерекше рухани
күш дарытады. Бұл кітаптарды
оқыған үстіне, оқығың келеді.
Кітаптардың емдік қасиеті басым,
оқыған сайын өзінің тылсымына
тарта түседі...

БАЙЛАНЫС ТЕЛЕФОН нөмірі:

8-701-179-06-06,
8-707-203-60-35.
www.sailaukhan.kz
e-mail: sailaukhan.kz@mail.ru

М

ен бұл кісі жайлы «Емші»
газетінен «Аллаh сөзі Сайлауханның шашында» атты
мақаланы оқыдым. Оқығаннан кейін
сол сәтте “бұл адаммен кездесу мен
үшін арман шығар” деп те айтқан болатынмын. Енді міне, арманым орындалды десем де болады. Ол кісімен
жүзбе-жүз кездесіп, әрі ем алып,
кейін бірлесе жұмыс істеймін деп кім
ойлапты? Өмірде осындай тамаша
таң қалатын ерекше жағдаяттар болады. Әрине өмірде шын ниетіңмен
армандасаң бәрі орындалады екен.
Сайлаухан Сұлтанғазықызы өзінің
Құдіретті Аллаh Тағаланың берген
ерекше қасиетімен ерекшеленеді.
Өзінің аялы алақанымен, биотогымен, зарядталған қасиетті дәрі де,
нәрлі суы әрбір жанның ауруына
шипа болады.
Сайлаухан апайымыз жұмысына
жауапты, талап қоя білетін адам.
Кейде таң қаламын диагностикаға
келген адамдар мұңайып келіп, күліп,
жүздері жадырап кетеді.
Алдына келген емделуші
диагнозын қойып жатқанда
кейде еріксіз жылап та алады.
Сайлаухан апа әр науқаспен
сөйлескенде қарапайымдылығымен
ерекшеленеді. Өзі қатал көрінеді деп
біреулер айтқанымен, мінезі ашық,

өте қарапайым жан.
Ол кісінің әрбір сөзі емделуші
лердің ғана емес қасында қолқанат
болып жүрген жандардың да өмірге
деген құлшынысын, сүйіспеншілігін
арттырады. Кейде қойған талаптарымен тапсырмалары орындалмай
жатса, емделушілерге ұрысып та
алатын кездері болады. Ол дегеніміз
“ауруыңды жең, күрес!” дегені.
Бізге өмірдің түрлі соқпақ-соқпақ
жолдарынан сүрінбей өтуге, сүрінген
жағдайда қайта тұрып, тірлігіңді
жасауға мүмкіндігін бар екендігін,
әйнек сынса құрай алмайсың, ал
адам сынса қайта құрау өз қолы
мызда екенін әр күн сайын айтады.
Қасындағыларды өмірде
жауапкершілікке, ұқыптылыққа,
таза, мейірімді болуға үйретеді. Сонымен қатар болашақта адал жар
болуға, барған жеріне ата-анаң
берген тәрбиесін бойыңа сіңірген
жақсы қасиеттерімен қатар ибалы,
инабатты, келін болып, ащы да тұщы
бұрышты салып тұрып, майлы, дәмді
тамақ пісіруге үйрететіні бар. Кейде қатты-қатты ұрсып алып, кейін
барлық қыздардың жүздеріне күлкі
үйіріп әкететін қылықтарымен бізді
қуантады. Ұрысқаны бізді жақсы
болсын дегені. Ол кісі кейде ұрсып
жатқанда өз-өзіме іштей: “Баян бұл
саған керек. Сен дұрыс жасамадың,
жасаған жұмысыңды қайталап
қорыт. Бекер айтып отырған жоқ.
Болашақта қайта келетін немесе жасалатын жұмыс ол” - деп өзімді үнемі
сабырлыққа шақырамын.
Іс-сапарлар, дем алуға шықса
да айналасындағыларға міндетті
түрде сыйлық ала келеді. Ол кісі
оны дәстүрге айналдырған. Әрбір
минутында қыздарға, халыққа,
емделушілерге, қуаныш сыйлайды,
қуандырғысы келеді. Бұл “Сайлаухан емдеу орталығы” мен үшін
- өмір мектебі.
Сайлаухан апаның ұраны - еңбек,
сабырлық, махаббат.

«Сайлаухан кітаптары»
баспасының меңгерушісі болып қызмет атқардым. Апайым
маған үлкен жауапкершілікті
жүктеді. Көптеген кітап, журналдар шығарамыз. Осы кітаптарда
жұмысымыз жайлы, Сайлаухан
апайдың емі туралы, емдік заттар
жайлы жазылып жатыр. Болашақта
әлі де кітаптар том-том болып
шығады. Біздер тек кітап жазып
немесе емдеу процесстерін ғана
жүргізбей қыздардың өздері түрлі
конференцияларға, демалыс
курорттық-санаторийлерге, шет
мемлекеттерге шығып жатырмыз. Бір
сөзбен айтқанда тоқтамайтын жұмыс.
Осы жұмыстың нәтижесі, мақсатмүддесі шет мемлекеттерді атап
айтсам: АҚШ, Ұлыбритания, Италия, Украина, Франция елдерін
қызықтыруда. Жақында «Әлемнің
үздік медицина орталығы» номинанты бойынша үлкен марапатқа ие
болдық. Шет ел біздің жұмысымызды
қолдап, түрлі ұсыныстар жасап, біріге
жұмыс атқаруға, зарядталған “Сайлаухан су”-ын түрлі зерттеулерден
өткізіп жатқанда: “қазағым қайдасың,
ояншы”, деп қаймыққан кездерім болады. Қайсар мінезді қазақ қызының
осыншама жетістігіне неге қазақ
халқы емес, шетел қуануы керек?
Қазақи намысымыз қайда? Рухтық
қолдау қайда? - деп кейде Мағжан
Жұмабаевтың «Оян, қазақ» деген
өлең жолдары еріксіз еске түседі.
Амал қанша...
Сайлаухан ханым: “біз аспайтын
асу, біз бұзбайтын қамал болмауы керек” деп шәкірттерін үйретеді.
Халқының салауатты болашағын
ойлаған абзал жан Сайлаухан апайы
мыздың атқарып жатқан ерен еңбегі
бұқаралық ақпарат құралдарында,
телевидение, қазақ радиосында да
жиі жарияланып, жиі көрсетіледі.
«Сайлаухан кітаптары» баспасы
ның қорынан 30-дан астам кітаптары
жарық көрді. Атап айтсам, ең
алғашқы кітабы 2008 жылы жарық
көрген «Энергетикалық сырттай ем», «Ризамын өмірімнің
өрнегіне», «Феномен Сайлаухан»,
«Великая тайна воды Сайлаухан
Су», «С любовью и верой», «Емші
және БАҚ», «Невероятно, но факт»,
«О чем говорит вода», «Цена
жизни» «Символ тысячилетия»,
«Книга о лечебных вещах» т.с.с. Бұл
кітаптар жай ғана кітап емес, емдік
күші бар қуаттандырылған кітаптар.
Соның ішіндегі «Ризамын өмірімнің
өрнегіне» атты кітабы үш мәрте 7000
данамен жарық көрді. Бұл кітаптың
емдік қасиеті өте күшті. Емдік процедураларымызда пайдаланамыз.
Дұрыс пайдалана білген адам үшін
қасиетке ие - Киелі құрал. Бұл кітап
елімізде тұңғыш рет жарық көріп
отырған, дәрі-дәрмексіз емделудің
таптырмас құралы.

(Ақбаян Бекдәулетқызы)

Сайлаухан ханымның бірегей
авторлық дәрі-дәрмексіз емдеу
әдісі қолданылатын ОРТАЛЫҚТА
МЫНАДАЙ ЕМ-ШАРАЛАР ЖҮРГІЗІЛЕДІ
• Қатерлі ісіктер;
• Жүрек-қантамырлар жүйесі
ауруларынан;
• Көз ауруларынан;
• Өкпе қабынуы (жедел және
созылмалы), қатерлі ісіктерінен;
• Артериялық қысымның артуы
немесе төмендеуін;
• Ұйқысыздықтан;
• Ми шайқалуынан;
• Бассүйек қысымынан;
• Құлақ, тамақ, мұрын аурулары,
• Жемсаудан;
• Құяң, невралгия, невриттер,
астениялық жағдайлардан;
• Мойын-кеуде, бел-сегізкөз
тұсының, тізбе буындарының
остеохондрозынан;
• Ревматизм, полиартрит, артрит, артроздан;
• Зәр қышқылының көп
мөлшерде түзілуінен (подагра);
• Омырау бездерінің
қабынуынан, қатерлі ісіктерінен;
• Өт тасы, несеп жолдары, бүй
ректегі тас аурулары, қатерлі ісік;
• Өт жолдарының қабынуынан;

• Ұйқы безінің қабынуынан;
• Ішек аурулары мен қатерлі
ісіктерінен, іш жүрмеуінен;
• Көтеуден;
• Бүйрек ауруларын (жедел
және созылмалы), нефриттер;
• Цистит, созылмалы простатит, аденоманы, белсіздіктен;
• Әйелдер жыныс мүшелері ауруларын, қатерлі ісіктерінен;
• Әйелдер бедеулігін,
жүктіліктің қалыпты жүруін;
• Жабығу, күйзелуден;
• Бас айналуынан; тағы
басқа көптеген сырқаттардан
айықтырып, денсаулықты
қалыптастырады...
Ықпал етеді:
• Уақытынан бұрын қартаюдан
(жасарту) қорғайды.
• Организмдегі зат алмасу
үрдісін қалпына келтіреді.
• Егде жастағы, науқастарды,
мүгедектерді сергек етеді.
• Жабығу және шаршағыштық
қа қарсыластықты арттырады.
• Қан айналымды жақсартады.
• Қанның қою, сұйықтығын

реттейді, құрамын тазартады.
• Гематомалар мен ісіктердің
тартылуына көмектеседі.
• Жүдейді, толысады.
• Шашты қалпына келтіреді
(таздану).
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Сайлаухан
Әуелбаеваның авторлық
емдеу орталығында
сырқаттарды емдеу,
сауықтыру жұмысы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
Министрлігі Кардиология
және ішкі аурулар ғылымизерттеу институты ҚР
мамандандырылған курортология лабораториясы
зерттеулері нәтижелеріне
негізделген.
Құрметті қауым!
Келіңіздер! Сырқаттары
ңыздан айығып, өмірлеріңіз
ұзарып, отбасы берекебірлігі күшейіп, бақытқа,
шаттыққа, байлыққа
кенеліңіздер!

ТҰҒЫРЛЫ ТҰЛҒА ТУРАЛЫ
Аллаһ Тағаланың құдіретімен
ерекше қасиет иесі атанған
Сайлаухан Әуелбаеваның
халыққа көрсеткен ерен еңбегі
өлең-жырмен бағаланған
алғыс-тілектерінің бір
тобын әнші-композитор
Алтай Әліпқайыров
арнайы топтастырып,өңдеп,
музыкамен көркемдеп,
ән және композициялар
жинағына айналдырды.
Бұл жинаққа емші өзінің
бойындағы энергетикасын
сіңіріп, қуаттандырды. Сөйтіп,
жинақ теңдесі жоқ дәріге
айналды. Бұл-ешбір дәрідәрмексіз табиғи жолмен
емделудің бірден-бір жаңа
бағыты әрі еліміздегі үлкен
жетістік.
Музыка аурудың алдын
алу, сырқаттан айығу,
денсаулықты сақтау процесін жүзеге асыра отырып,
адам ағзасын сырттай да жасартады әрі өмірін
ұзартады!
Қолданылу аясы:
1. Ағзадағы ауру түрлерін қамтып, кешенді түрде жүргізеді.
2. Қан құрамының жақсаруына, тиісті қою мен
сұйықтығын сақтауға септігін тигізеді.
3. Ми, жүрек, бауыр, бүйрек, қан айналу жүйесі
жұмысын тұрақтандырады.
4. Ағзадағы зат алмасу процесін реттейді.
5. Тірек, қимыл-қозғалыс жүйесінің жұмысы жақсарады.
6. Стресс, депрессиядан арылтады.
7. Ерік-жігер, күш-қуатты күшейтеді.
8. Ісіктер (қатерлі, қатерсіз) тартылып, тамырлары
жойылады.
9. Жүктілікке дайындық, жүктілік кезеңін жайлы өтуге
икемдейді.
10. Жаңа туылған нәрестенің ішкі ағзаларының
қызметтерін қалпына келтіреді, сыртқы қоршаған
ортаға бейімдейді.
Қолдану әдісі:
1. Музыкалық емді міндетті түрде көлденең жатқан
қалыпта қабылдау керек.
2. Сырқат деңгейіне байланысты күніне 1 реттен 3 ретке
дейін пайдалануға болады.
Қолдану мерзімі:
1. Сырқат салмағына байланысты 7 күннен 30 күнге
дейінгі мерзімде пайдалануға болады.
2. Арада үзіліс жасап, қайта жалғастыруға болады.
3. Уақыты – музыка аяқталғанша.
4. Бірден екі қайтара қоюға да болады.

Жағымсыз немесе Кері әсері ЖОҚ.
Алкогольді ішімдік пен есірткі өнімдерін пайдаланған
кезде Қолдануға болмайды.

Дәрі суды дайындау әдісі:
1. Музыкалық емді қабылдау алдында 1-3 литр суық
су құйылған ыдысты (3-4 елі толмаған) қақпағын
ашып қойыңыз. Ем соңында физико-химиялық құрамы
өзгерген, минералданған, қою, дәмі өзгеше, майлы дәрі
«Сайлаухан Суға» айналады. Шелекке қоюға болады.

«Сайлаухан Суды» қолдану әдісі:
1. Аш қарынға 1-2 стакан ішесіз де күні бойы шөлдеген,
шөлдемегеніңізге қарамай көп мөлшерде қабылдай
бересіз. Ауырған жеріңізге осы дәрі сумен компресс
қойып, сыланып-сипана бересіз.
2. Іштей де, сырттай да тазару процесі жүреді.

8-9 беттерді баспаға дайындаған Балқадиша ДҮЙСЕБАЕВА

