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қоғамдық-саяси, көркем-әдеби

Бүгінгі санда

Алдаспан
мен
айбалта
Айдарбек
ҚЫДЫРБЕКҰЛЫ:

“Рухани емшіліктің магистрі”

атанған АНАР АПА

АНАР АПАНЫҢ БАЙЛАНЫС НӨМІРЛЕРІ:
+7 701 849 43 99.
+7 771 183 71 93. +7 701 378 06 79.

тәуелсіз басылым

Көсемпаз ойдың көрігі
Сынып жетекшім, ұлағатты ұстазым, ақмаңдай
ақылшым БАЛАЖАНОВА Әлимаш тәтеме арнадым
Жете ме жазсам жыр терең,
Соншалық асқар, үлкен ең...
Әлимаш тәтем – ұстазым,
Адалдың жолын сілтеген!
Шәкірттің бәрін сүйреткен,
Ақыл мен жөнге иді еппен...
Әлимаш тәтем –жетекшім,
Түзуін істің үйреткен!
Тізбектеп білім «шоқытқан»
Көңілге терең тоқытқан...
Әлимаш тәтем – майталман,
Тартылыс заңын оқытқан!
Абайды да ұқтырған,
Парасат, ойын жұқтырған...
Әлимаш тәтем – пайымдым,
Алдыңда әркез тік тұрғам!
Аз емес кезім есірген,
Тантыған, танып есімнен...
Әлимаш тәтем – ақылшым,
Тентектігімді кешірген!

Мақтаған мені мамама!
Жүректе мықты сенімі,
Көсемпаз ойдың көрігі...
Әлимаш тәтем – адал жар,
Берік көкемнің серігі!
Тағдырдың соқпай ызғары,
Баянды болғай тұз-дәмі...
Әлимаш тәтем – ақ ана,
Тұлым-тәлімді қыздары!
Аида, Меруерт, Назгүлі,
Шымқаладағы – жаз күні...
Әлимаш тәтем – муза ғой,
Шәкірттерінің назды үні!
Уақыт өтті сырғанап,
Жетілді Айдар, Нұрболат...
Әлимаш тәтем – кейуана,
Әулеттің жырын жырламақ!

Болсам да қанша шекпенді,
Сақтаймын есте өткенді...
Әлимаш тәтем – қорғаным,
Ертеңге нұрын төккен-ді!
Ақылы қаққан шегедей,
Ұмыттық кейде, елемей...
Тәтемдей менің ұстаз жоқ,
Еңбегі-тері телегей!
Қажымұқан ҒАБДОЛЛА,
шәкіртіңіз.
Алматы қаласы.

Жаралған жаны асылдан,
Шапағат нұры шашылған...
Әлимаш тәтем – сабырлым,
Кемшін-мінімді жасырған!
Сағынған ұлын жан ана,
Жайықтан жетер ай ара...
Әлимаш тәтем – қамқоршым,

Тұңғыш Президенті күні
Мол мақтаулар сайлаңдар!
Уәдеден таймаңдар!
“Қазақ” дейтін жұртта,
Қызық-қызық мейрам бар?!.
Қайыспасын көгіміз,
Майыспасын беліміз.
Жақсы-жаман аралас,

Аман болғай еліміз!
Түсінбедік, шошындық...
Дағдарып қап, тосылдық
Дос көңілі қалмасын,
Қуануға қосылдық!
Қосылдық...
Қажымұқан ҒАБДОЛЛА

Сайлаухан
ӘУЕЛБАЕВАның Қағанатым - ошағым, Қанағатым - сүрінбе!
танымқағидаттары
...Тағдыры мен талайға,
Билігі жоқ ешкімнің.
Жеңіл қарап маңайға,
Шын қадірін кеш білдім.
Ақ пейілім - шын еді,

Ауып кетер, «әу» десең.
Тіршіліктің тірегі,
Түсінгенге - тәубе екен.

Құшағымды ашамын,
Байлық - жарқын күнімде.

m КӨҢІЛ ПЕРДЕСІ

Қағанатым - ошағым,
Қанағатым - сүрінбе!
Биігім мен асқарым,
Бар қиямсың сен менің!
Шын үйім мен бас қамым,
Бал-сезімім сен менің!
Qazhymu’qan G’ABDOLLA.

Сайлаухан ӘУЕЛБАЕВАның таным-қағидаттары
Бұл адамды өмірге қайшылап-бейімдейтін, қандай жағдайлар болмасын күресе білуге үндейтін, пендеге көмегі тиетін Сайлаухан ханымның басынан өткен таным-қағидаттары
1. Науқас адам өз тәнінің
«тыныс алысын» түйсініпсезіне білсе, дер кезінде
ауытқушылық пен
алаңдауды аңдап, дәрігерінің
жәрдемімен алыстағы аурудың
алдын ала алады...

13. Адамды сырқатынан

айықтыру үшін құдыреттің күші
жеткілікті. Десе де, ішкі үйлесімсіз,
мықты мақсатсыз, таным-тәлімсіз –
нәтиженің ауылы алыс.

20. Қиыншылыққа қарсы жүріп, қасқая
жол тартсаңыз – сіздің екінші есіміңіз
«жеңіс» деп аталатын болады...
***

21. Өз өмірі мен көңілі үйлесім тапқан
адам ғана шын бақытты саналады.
***

2. Адам өз сырқаты туралы қандай

14. Өмір дегеніміз – кезекпен ашылып-

қорқынышты сөз естісе де, уайымға
салынбай, істің ақырын күтіп, сабыр
сақтауы керек. Сүйегі мықты, болмысы
таза адамдар – сабырлы болып келеді.
Науқасынан құлан-таза жазылып кетуге
деген күшті сенім – адамға қанат
бітіріп, сырқаттың шабуылдарына
тойтарыс береді де, жеңістің алғашқы
қадамдарына бастайды.

жабылып тұратын есіктер. Мен
өз тағдырыма разымын, егер сіз
де – тынымсыз алмасқан қуану мен
жабырқау, табыс пен сәтсіздіктер
үшін – ризалық танытсаңыз, қанағат
сезімін тұшынып, нағыз бақыттың
тәтті дәмін татасыз.

бар. Менің өмірімде талай тар жол,
тайғақ кешулерден қаймықпай күресіп
өткен жігерлі адамдар көп кездесті.
Үмітін үрлеп, жақсылыққа сенімін
жоғалтпаған көңілді кісілерді жақсы

4. Еркін адам – ешкімнің өсек-аяңына

назар аудармайды, өз мүдделеріне жету
үшін маңызды мәселелерімен алаңсыз
айналысып, таңдаған жолымен алға
ұмтыла береді.

5. Адам «бақша құралының

синдромы» дейтін қағидатқа сүйенген
қателіктерін қайталамауға тырысып,
бар күш-қуатын бойына жиюы арқылы
алға ұмтылуға тиіс.

Алматы қаласы,
«Айнабұлақ-2» ықшам
ауданы, СК «Сұлтан»
ғимаратының 3-қабаты.

Байланыс
телефондары:
8-707-203-60-35,
8-701-179-06-06
8. Егер Сіздің өзіндік нақты

көзқарасыңыз бен берік пікіріңіз
болып, өзіңізге қадір-құрметіңіз
кемімесе, еш қиындық Сізді
шайқай алмайды.

15. Дұрыс шешім қабылдаудан

қорықпау керек: бүгін әлдеқандай
көрінген нәрсенің – күні ертең мың
құбылған уақыттың күресініне
көміліп қалуы әбден кәдік.

16. Армансыз адам – қанатсыз құспен

тең. Асқаралы асуларды бағындыратын
адам – ешкімнің емеурінін де елемейді,
биіктерге бет түзеп, алшаңдап
қадамдай бастайды.

9. Денсаулық – адам өміріндегі
ең басты әрі қымбат құнды
лық. Ауру – көп, тән – жалғыз.
Саулығыңызды бақылаңыз,
санаңызды сілкілеңіз, өзіңізді
жақсы көріңіз!

17. Болмысыңыздың күш-қуаты

– физикалық қуатыңызға ғана
байланысты емес, сондықтан, адал
да мейірімді мінезіңізбен айналаңызға
шапағат сепсеңіз, рухани байып, рухыңыз
асқақтайды.

10. Дәрі-дәрмектің әсері

6. Сырқаттың сыры көп: адамның өз

тәніне немқұрайлы қарап, денсаулығына
қалың кінәраттар жамап алғандығынан
және ойлап-толғау жүйесінің қатыпсеміп қалғандығынан хабар бере алады.

7. Қимылдың кемдігі – мешеулікке

алып келеді. Әрдайым қозғалыста
болып, белсенділігіңізді қайраңыз.
Табиғаттың төл заңы – толыққанды
қимыл-қозғалыс.

– уақытша әрі жылдам.
Біздің дәрісіз ем-домымыз –
қауіпсіз, ұзақ, зиянсыз және
жүз пайыз пайдалы.

11. Жаманшылық жасауға
ниетті адам – тағдырдың
тартылыс күшінің заңы мен
қиянатының өз басына қайтып
айналып келетінін қаперінде
ұстасын! Жаманшылық –
жақсылықпен қоныс қонбайды.
12. Кең көңіл, күлімсіреген

күлкімен атқарылған шаруадан рухани ләззат аласыз. Өз
кәсібіңізді шынайы сүйсеңіз,
табыстың ауылы алыс емес.

23. Рухани дамып, өскіңіз келсе – ішкі
жан-дүниеңізге үңіліңіз, жүрек сырларына құлақ түріңіз... Бәрін айтып береді...
***

24. Дұшпанды кешіре білуге дағдылан
ыңыз, өйткені, сіздің мықтылығыңызды
айқын сезінгенде, өзі-ақ сабасына түседі.
***

40. Алдымен, Жаратушыма
сыйынып, әркез классикалық әуен
тыңдап, кітап оқып, табиғатпен етене болып,
әралуан қызықты адамдармен қарым-қатынас
жасау арқылы ішкі жан-дүниемді
байытамын. Тәнің мен жаныңның
кәусар бұлағы, бұл.

әрекетіндегі тура танымтүсінік – кез келген жетістіктің
қақпасын ашады. Танымтүсініктің – турасын табуға
тырысыңыз!

41. Белгілі бір жағдай
көңіліңізден шықпаса, айқайшусыз, сабырлы қалып, салиқалы сөзбен
– өз көзқарасыңызды ашық білдіріңіз.
Егер жаныңызды жаралайтын ұста
ныммен көңілжықпастық жасап, зор
лықпен келісе салсаңыз, бәрібір, бір күні
сырқат түрінде шығып, көрініс береді.
Сондықтан, дер кезінде мәселенің мәнісін
анықтап, толық түйіндеп алсаңыз,
мамыражай тірлік кешесіз.

31. Атышулы Сократтың
өзі: «Адамның жанын емдемей,
тәнін емдеуге болмайды» деген,
менің ерекше ем-дом әдісім –
адам мүшелерін бөлек-бөлек
емес, біртұтас-біріктіріп шипа
құю арқылы адам жанының
тепе-теңдігін таразылайды.

25. Жаңаны – жұрт бірден қабылдай

ЕМДЕУ ОРТАЛЫҒЫ
Мекен-жайы:

3. Әр адамның төл тағдыры, өз жолы

22. Күллі ғаламды қамтып, тезірек
қарқ қылуға арамтер болмаңыз, алдымен,
өз-өзіңізді тереңірек түсініп алыңыз...
***

30. Адамның ойы мен

18. Ең маңыздысы –

сырқаттың себеп-сырын
жаңылмай, дәл анықтау. Сонда
ғана талай адамның өмірлерін
сақтап қалуға болады.

19. Туған табиғат – төлтумасы

адамға қиянат қылмайды. Табиғатпен
бітеқабысқан адамды ешқандай сырқат
жеңе алмайды. «Сайлаухан Су» емдік суы
да – табиғи өнімнің өрісті жалғасы.

бермейді. Менің авторлық әдісіме
де күдікпен қарап, тіпті, ем-дом
барысының ақырына дейін күтпей, кетіп
қалғандар аз болмады. Әрине, менің емдомымның күш-қуатын алыстан сезініп,
қайта ортамызға оралғандар да көп.
Бірақ, алғашқы ой-түйсігінің терістігі
үшін шалыс басқандардың қатесін бетіне
шіркеу қылмау керек. Тек өкініштісі,
жалғанда ешкімге, ештеңеге, ешқашан
сене алмаған талай ауруларымыз
– сырқатынан құлан-таза айығу
мүмкіндіктерінен айырылып қалады.
***

ұйқым қашып, шаршап-шалдығып,
тынымсыз жұмыс жасаймын.
Өйткені, мақсатым – айқын, мүддем
– жойқын: адамға көмектесу,
өркениетке тамшы қосу.

26. Адамдардың жаратылысы да,
жүріс-тұрысы да, ой-өрісі де, білім-білігі
де, мінез-құлқы да – әралуан. Кертартпай ой, кесір пиғылмен келген сабырсыз сырқаттың айтқанына көніп,
айдауына жүрмеу үшін емші салқын
салиқалылық сақтап, жарқын ойы
мен жылы үмітін ұштастыра білсе,
айығудың алғашқы қадамы, осы.
***

33. Сырқатынан құлан-таза
жазылғысы келген адам қандай
физикалық ауыртпалық немесе рухани
тосқауыл болсын: «Мен бұлай істей
алмаймын» деп айтпауы керек.

қарғыстың қарғыбауы болуы –
ойыншық нәрселер емес. Жамандық
– жамандықты сүйрелеп отырады.
Сарқылмас сырқаттың бастауы осы.
Демек, сырқаттың тәнімен бірге
жанында жара болып қатып-семген
ұзақ жылдарғы әулетінде қарғыстың
қарғыбауының түйінін де шешу керек. Сонда ғана жалғызілікті – жарын
тауып, бедеу – бала көтереді, кері
кенткеннің – кәсібінің берекесі тасиды.
***

34. Адамның ішкі жан-дүниесі
қуатты болса, қандай да
адамшылыққа жатпайтын сын
сағаттарда өзінің адами қасиетін
сақтап қала алады.

27. Көз бен тіл тию, әулетінде

28. Ұстаз болу – ұлықты іс. Жас күнімдегі
ұстаздық қызметім халық медицинасымен
айналысуыма орасан жәрдемін тигізді. Ең
алдымен, ұстаздың – сәбилерді жан-тәнімен
сүйетіні секілді емші де – сырқаттарды шынайы жақсы көруі керек. Емшілер әулетінің
ұрпағы болсам да, маған ұстаздық кәсібім, яғни,
педагогика, психология, философия, физиоло
гия,анатомия т.б. ғылымдарды меңгеруім –
емшілік қызметімде зор ықпалын тигізді.
***

29. Салауатты адам мен саламатты

қоғам қалыпты дамуы үшін педагогика мен медицина қатар жүріп, егіз
өркендеуі керек. Аталмыш екі ғылым
мен екі кәсіп – бірге өрістеніп, бірін-бірі
толықтырса, нағыз салиқалы да сындарлы ұрпақ өсіп-жетіледі.

42. Денедегі кез келген теріс
өзгеріс – қате ойлау мен әрекеттің белгісі.
Артық сөзді, әділ сынды көтере алмай,
ашуға берілу, сабырдан айырылу – жүрек
қағысыңыздың қалпын бұзып, ыстығыңызды
көтереді. Мұның ақыры, мазасыздық пен
ұйқысыздыққа ұласады. Демек, ең бастысы,
жақсы ойлаңыз, дұрыс әрекет жасаңыз.

32. Кейде таңды-таңға ұрып,

35. Менің қызметкерлерім – менің

ниеттестерім. Жеке басымның нақты
әрекеттерімен мен олардың сенімін
оятып, соңымнен ерттім. Басқаға
үлгі-өнеге болуға тырысыңыз!

36. Тәңірмен және Ғарышпен
байланысу арқылы басқа көрмегенді
– көре алу, басқа сезбегенді – сезе білу –
менің айрықша қабілетім болды. Сірә,
мұның өзіне де лайықты болу керек
шығар.

43. Сырқатты емдеу – ерекше

өнер. Дәстүрлі ем-дом, дәрідәрмекпен қатар, адами жылылық, ыстық
ықылас, сергек сезімталдық аса қажет. Әр
науқастың – қайталанбас тұлға екендігін,
менің әріптес-серіктестерім терең
түсінеді.

37. Бір нәрсеге тіреліптұралап қалмай, жаңа емдеу
тәсілдерін кідірссіз зерттеп-зерделесем ғана жаңа
биіктерді бағындыра аламын.

38. Жұмысымды жақсы

көріп, белгілі бағытпен,
нақты мақсатпен мүлтіксіз
атқарғандықтан, ерекше
ләззаттанамын. Кейде
нәтижеден гөрі, әрекеттің
барысы қызықты болады.

39. Темірдей тәртіпсіз – тамаша нәтижеге жету қиын.
Менің төл емдеу тәсілім
секілді сапалы да тиімді
айрықша артықшылыққа
қол жеткізудің жолы – бар
күш-қуатың мен білімбілігіңді сарқа пайдалану.

44. Адамның жүйке жүйесі –
ең сезімтал ортасы. Жүйкенің
шаршауы – жанды да, тәнді де
титықтатып бітеді. Тіпті, қалыпты
өмір сүрудің бұзылуы – жүйкені
тоздырып (психосоматика),
денеге де шабуы мүмкін.

45. Көңіл-күйіңізді басқара
алып, іс-әрекетіңізге бақылау
орнатсаңыз, көптеген қауіпті аурулардан
аулақ боласыз. Ең дұрысы, қандай да
жаныңызға жақпаған жағымсыз нәрсеге
мейлінше салқын да селқос, қарапайым
қалыппен қараңыз.

46. Жаратқанның әрбір жанды
дүниесі – төл ерекшелік, өз артық
шылығымен пайда болғанын ұмытпау
маңызды. Өзіңізді бағалай біліңіз! Сонда
ғана ішкі сырқаттарды да, сырттағы тері
ауруларын да жаныңызға
жақын жолатпайсың!

ТЫЛСЫМНЫҢ ТӘЛІМІ
47. Өзіне құрметі мен сенімі ба-

сым адамның – ойы орнықты, бойы
сұңғақты келеді, отбасымен тату,
ұжымымен сыйлас тұрады. Уақыттың
жылдамдығы, әрненің өткіншілігі –
мазаңызды алмайды, біреу кетіп, біреу
келіп жатқан тағдырыңыз – сіздің даму
жолыңыздың бағытын анықтайды.
***
48. Балалық шағымда судың
жағалауына құмар болғандықтан ба,
тағдырымда «Сайлаухан Су» емдік
суы пайда болды. Балаларыңыздың
таңдауына мұқият болыңыз:
қызығушылығы мен қуанышын дөп
танысаңыз, бәлкім, болашақта елдің
ұлы, ұлттың ұланы болар.
***
49. Еріншектік етегіңізге жабысса, сіз сылбырап жүргенде, басқалар
мақсатына жетіп, телегей табысқа
шомылып жатады. Тағдырдың өзі –
күштілер мен жігерлілерді таңдайды.
Алтын уақытты ұрламаңыз, бастағы
бақыттан айырылмаңыз, серпіліпсілкініңіз, ерінбей еңбек етіңіз!
***
50. Егер адамда рухани күш-қуат
болса, әлсіздікті сөзсіз жеңеді: осы
заңдылықты түйсінген сәттен
бастап, өмірі оңды өзгеріп сала
береді, кедергілерден кідіріссіз өтіп,
тіпті, терең сіңген сырқаттан да
жазылуға болады. Рухани күш-қуат
– аса қуатты құрал. Өз басым, алдыма әрдайым ірі мақсаттар қойдым,
ешнәрсені жарты жолда тастап
кеткенім жоқ, рухани күш-қуат пен
бірбеткейлігімнің арқасында әлемге
әйгіленген ең қастерлі ойларым мен
батыл жобаларымды іске асырдым.
***
51. Сырқатты тексергенде, менің
ішкі күш-қуатымды жасуша (клетка)
деңгейінде сезінген адамның көңілкүйі мың құбылады. Табиғаттың таза
әсерін сезінген адам құрылысы емдом сіңіруге бейімделе бастайды. Сол
сәттен бастап, қан айналымы қалыпқа
түсіп, көз-жанары жарқырап, терісі
түрленіп, беттері алаулап, кеудесі
түзеліп, тәнінің күш-қуаты кемелденген адамның жаны жайбарақаттанып,
көңіл-күйі күрт көтеріліп: «Сізге
сенемін. Мені емдеңіз. Тіпті, сап-сау
келген адамдаймын» дейді.
***
52. Адамның тұла бойы – тұтас
жаратылыс. Қазіргі медицина тәннің
әрбір мүшесін жекелеп тексереді де,
жекелеген мүшеге ем қолданады. Мен
өз әдісім бойынша, тұла бойды тұтас
әрі толық зерделеймін. Құлын-тайдай
шауып жүрген адамнан аса ауыр сыр
қаттарды тапсам, біреу – таң қалып,
біреу – мүлдем сенбейді. Адамның
тәнін тұтас жаратылыс күйінде
зерттеп-зерделейтін әдісіміздің
тиімділігі аса жоғары болғандықтан,
талай адамның өмірі ұзарды.

Сайлаухан Әуелбаеваның қанатты
сөздерін орысшадан қазақшаға
аударған Қажымұқан ҒАБДОЛЛА

