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қоғамдық-саяси, көркем-әдеби

Бүгінгі санда

Қыр гүліндей
қырмызы

тәуелсіз басылым

Қыздың ұлы қашан да ел еркесі
(Туған жиенім Нұрбегім ақ шаңырақ көтерді)

(Анаргүл Пангерейқызы 40 жасқа толды)

Бала сүюге көмектеседі
Қазақстанның барлық аймағынан
көптеген жас жұбайлар бала сүю
үшін Анар апаға келіп емделіп,
нәрестелі болуда. Анар апа қашық
тан 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.

Сайлаухан
Әуелбаеваның
қанатты сөздері

Науқас болсаң хабарлас,
денсаулығыңды түзе:

8-701-179-06-06.

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

Нұрбекжан!
Жазираға көрікті көші қонса,
Таза иманын сатпайтын досы болса!
Өрісіңді сүйрейтін төр бастауға,
Ел болады жиен де – есі болса!
Нұрбекжан!
Адал еңбек еткеннің қоңы тоңбас,
Айналасы береке, толы жолдас.
Қыздың ұлы қашанда ел еркесі,
Жиен жолын кескеннің – жолы болмас!
Нұрбекжан!
Түн қорысын бағыңды – таң қорысын!
Жолықтырдың биязы, жан торысын.
Ғұмырыңның мәні мен мағынасы,

Қолға қонған құсыңның қамқорысың!
Нұрбекжан!
Жасыма – түбі терең тұспалдарға,
(Қанжарың – қылыш болып қысқарғанда...)
Тағдырдың тар жол, тайғақ кешуінде,
Қылышсың жауларың мен дұшпандарға!
Нұрбекжан!
Бір Алла пешенесін жазғанында,
(Пендеге берер озған, тозғанын да...)
Берекет – әрекеттің қазанында,
Бақыт, баян, байлық та – өз қолыңда!
Қажымұқан ҒАБДОЛЛА,
қараша, 2019 жыл,

Сайлаухан Әуелбаеваның қанатты сөздері
Денсаулықты қалпына келтіру
медицинасының докторы, халықаралық емші,
«Ғылымдағы есім» халықаралық сыйлығының
лауреаты, Біріккен Еуропа орденінің иегері
және Королева Виктория орденінің иегері,
САЙЛАУХАН ӘУЕЛБАЕВАның афоризмдері
мен дәйексөздері.

Емдеуде барлығы
табиғатпен үйлесімді
болуы керек.

Денсаулықтың бағасы
аурудан кейін сезіледі!

Ғарыштық энергия бұл шынымен де адамдарға ем
беретін керемет күш!

Дені сау адамдар көңілді адамдар!

Мақсатым адамдардың
денсаулығын
нығайтуға
көмектесу!

Мен туралы
мақала
шыққан газет
пен кітаптар
- бұлар емдеу
құралдары.

«Сайлаухан су»
емдік суы
- көптеген
ауруларды емдеуге
арналған дәрілік
емес табиғи емдеу
әдісі!

“Сайлаухан Су”
- ағзаңыздың
барлық
мүшелердің дұрыс
жұмыс істеуі үшін
өте қажет.
Сайлаухан
су - жұқпалы
аурулардың
пайда болу қаупін
азайтады. Көбірек
ішіңіз, сізде
иммунитет жақсы
болады!

“Сайлаухан Су” - медициналық өмірлік қуат көзі болып табылады.
Денеңіз дұрыс режимде жұмыс істесін десеңіз, “Сайлаухан Су”-ын кезкелген жағдайда қолданыңыз.

Сізге не болса
да, өзіңізді
жоғалтпаңыз,
шынайы «Мен»
болыңыз!

Әрқашан
сүйіспеншілікпен
жұмыс жасайтын
адамдар мені
таң қалдырып,
қызықтырады

Адамдарды өзгертуге уақытты
жұмсамаңыз, өзгеріп, өзіңізді дамытыңыз!

Адам қарттарды құрметтеуі керек.
Олардың қартайғаны үшін емес, бұл
өмірдің заңы, ұзақ өмір сүруіміз үшін
керек. “Сайлаухан” медициналық ке
шенінде көп қарт адамдар емделуде,
бізде оларға деген ыстық құрмет бар.

ЕРЕКШЕ ЖАННЫҢ ДӘЙЕКСӨЗДЕРІ

Авторлық емдеу
әдісім керемет
нәтиже береді. Бұл
менің мақтанышым!
Адамдарды емдеп,
бақытты қалдырған
- қандай қуаныш!
Сондықтан мен бұл
фәниде өмір сүруім
бекер емес!

Әр адамның өз
әлеуеті, бір нәрсеге
деген таланты
бар, бірақ оны
бәрі бірдей ашып
көрсете алмайды!
Біз оны пайдалану
мүмкіндігін жіберіп
алмауымыз керек!

Біздің ағзамыз - бұл
ажырамас жүйе. Бір
ауруды емдегеннен
гөрі, бүкіл жүйені
емдеу маңызды!

Әр нәрсеге қызығушылық танытатын бала болып
өстім. Көп нәрсені үйрендім. Ерінбей жұмыс істедім,

Егер сізде бәрі сіздің
аяғыңыздың астына
түсіп жатқан сияқты
көрінсе, өзіңізді бекітіңіз,
өмір сізді көп сынайды!
***
Теріс ойлардан біз
ауырамыз. Позитивті
түрде ойлана біліңіз!
Бұл психикалық және
физикалық денсаулықты
сақтаудың кілті! Егер
теріс ойлар сізге әлі
де шабуыл жасаса,
онда менің авторлық
релаксация әдісі олардан
арылуға және үйлесімді
болуға көмектеседі!
***
Киім адамға жайлылық
пен бедел береді, ал менің
авторлық техникамен
шығарған медициналық
киімдерім ең бастысы
денсаулық береді!

Әлемге тыныштық керек!
«Сайлаухан су» арқылы
маған келетін ең жоғары
хабарлар бұл туралы
үнемі айтады, енді оларды
тыңдайтын кез келді!

Әрдайым ресми медицинаны құрметтеймін және
құрметтеймін. Біз тығыз жұмыс істейміз, халықты
сауықтыруға байланысты көптеген мәселелерді
шешеміз. Ресми медицина балама медицинамен бірге
жұмыс істесе, емдеу тиімділігі жоғарырақ болады.

Бала кезімнен көп оқыдым, әлемді зерттедім,
тілдерді үйрендім, әр нәрсеге құмар болдым.
Әрдайым өмірге деген махаббатыңызды
жоғалтпаңыз, бұл бақытты, салиқалы өмір
сүруге әкеледі.

Адам қатты ауырған
кезде тек емделуден
басқа оның рухы мен
көңіл-күйі де жақсы
болғаны аса маңызды.
Маған сеніңіз.
Бір кездері маған да
жаман диагноз қойылды,
бірақ мен рухымның
бұзылуына мүмкіндік
бермедім. Сондықтан
құлан-таза сауықтым!

Кітаптарым мен газет-журналдарға шыққан мақалалар - адамдар
мені, өмірімді және менің жолымды жақсы түсінуге арналған, оларды
оқыңыз, олар сізге де қиын өмірлік жағдайларды жеңуге көмектеседі.
***
Бастысы берілмеңіз. Менің өмірімде бірнеше рет бәрі құлаған сияқты
болып көрінді, бірақ мен өзіме қиындық туған кезде әрдайым дұрыс
шешім қабылдадым. Тағдыр жеңіс қуанышын сезінуге мүмкіндік береді.

Әрқашан мақсаттарыңыз бен тілектеріңізге берік
болыңыз, арманыңызды өзгертпеңіз және әрдайым алға
ұмтылыңыз, сонда сізге сәттілік кепіл болады!

Адамның
денесіндегі
ауырсыну оның
бірдеңе істеп
жатқандығын
білдіреді: денеңізді
тыңдаңыз,
жақсы көріңіз,
оған қамқорлық
жасаңыз! Бұл
сізге денсаулық
түрінде
ризашылықпен
жауап береді!
Бұл бәрі үшін
маңызды
мәлімет.

Терапевтік авторлық
емдеу техникам
үйіңіздегі дәрі
сандығына айналсын.
Оны пайдалансаңыз сіз
және сіздің отбасыңыз
әрқашан сау болады!

көптеген кәсіптерді меңгердім, бірақ жүрегімде - түбі
адамдарды сауықтыратынымды білетінмін!

Ем үшін тағайындаған әр
затымның өте зор емдік
қасиеті бар.
***
Дәрі-дәрмексіз емдеу - табиғаттың Басты жеңіс - бұл өз-өзіңді
жеңу!
нағыз сыйы!
***
Ең жағымды сезім - қалпына
келтіру сезімі!

Әр адам өз отбасының
шежіре ағашын құрметтеуі
керек. Бұл әр пенденің
міндеті. Ата-баба оның қолдауы, ол күш
беретін тылсым. Менің
арғы бабаларым тұқым
қуалайтын емшілерден
шыққан. Мен оны әрдайым
құрметтеймін.

Бұл өмірдегі
басты миссиям науқас жандарға
көмектесу.
Адамзатпен қарымқатынас жасау үшін
мен өзімді 40 жыл
дайындадым.

“Сайлаухан”
медициналық
кружкасынан
алынған су құрылымы
- денсаулыққа
аса пайдалы
микроэлементтермен
және минералдармен
байытылған.

Денің сау және
рухани бай болғың
келсе, алдымен
біздің нұсқау мен
ақыл-кеңесімізге
назар аударыңыз,
сонда деніңіз сау
әрі рухани бай
боласыз!

Сайлаухан Әуелбаеваның байланыс телефондары: 8-707-203-60-35, 8-701-179-06-

Біздің
заттарымыздың
көмегімен
сауығыңыз,
сонда ғана сіз
толыққанды сау
боласыз!

Егер адам тырысса,
бәрін жасай алады:
өз денсаулығың өз
қолыңда!
***
«Сайлаухан су» емдік
суы - екінші жастық!

8-9 беттерді баспаға дайындаған Балқадиша ДҮЙСЕБАЕВА

