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қоғамдық-саяси, көркем-әдеби

Бүгінгі санда

тәуелсіз басылым

«Жас қазақ» газеті –
азғындықтың алаңы
m АЙТА БЕРСІН...

болғаны ма?

Оралдағы полицейдің кесірінен
болған жол апатынан Іңкәр
Бектұрғанова қарындасымыз
қайтыс болды

сырқатыңыздың тереңдеп бара
жатқандығын сездіңіз бе?
- Бірден «Сайлаухан» емдеу орталығына
хабарласып, емделіңіз. Қайта оңалтып
аяғыңызға тұрғызады.
***
· Минут сайын салмақтанып бара жатқан
қатерлі сырқаттардың бетін қайтаруға
Сайлаухан ханым бірден кірісіп кетеді.

·

Тері
ауруларына
байланысты
қабылдап жүрген еміңізден нәтиже
шықпаған жағдайда, міндетті түрде, Сайлаухан Сұлтанғазықызына жолығыңыз.
Бір қарағанға жай ғана бөріткендер – ТЕРІ
РАГЫНА ауысып кеткенін аңдамай қалған
да болуыңыз мүмкін. Не дегенде де бұл
орталықтан ШИПАСЫ табылары анық.

·

Жаңа туылған нәрестеден бас
тап кәмелеттік жасқа толған балалар сырқатын анықтауда қиындықтар
туғызатыны анық. Денсаулықтарына байланысты нақты ақпарат алғыңыз келсе
осы орталыққа ат басын тірегеніңіз жөн.

·

Дәрі-дәрмексіз табиғи
энергетикалық ем жүргізіледі.

авторлық

·

Бүкіл атқарған тірліктеріңіз кері кетіп,
отбасында түсінісіпеушілік күшейіп, қиын

күйге түссеңіз, орталыққа хабарласыңыз. Қар
ғыс, тіл-көзге қарсы рухани ем жасалады. Ха
барласыңыз, тығырықтан шығу жолы бар.

·

«Адам –табиғат туындысы»,- дейді
Сайлаухан Сұлтанғазықызы. Ендеше адамды бір тұтас дене есебінде, мүшелерге,
ауруларға бөлмей , кешенді түрде тұтастай
қабылдап табиғи жолмен емдеу керек.

·

Біздің ем - отбасылық ем. БҰЛ КЕРЕМЕТ! Емделуге бел буған адам сол емделуге қатысты алған емдік заттарының бір
бөлігімен бүкіл отбасы мүшелерін емдейді.
а) сырқаттарынан айықтырып;
б) жолдарын ашып;
в) отбасы береке-бірлігін арттырып;
г) өмірге деген құштарлықтарын арттырып;
д) отбасыңызда бір жайбарақат шуақты
күндер орнайтын болады.
ҰТЫМДЫ ЖАҚТАРЫ
1. Нақты диагноз. Нақты ем.
2. Ресми медицина өкілдері
жүргізетін толық тексеру жұмыстары
27 бағытта жүргізіледі: * қан талдау
* МРТ -- бүкіл ішкі ағзаға терең нақты
талдау жүргізіледі
*УЗИ --сыртқы органдарға
* КТ
* Ақпараттық жолмен іске асырылады.

«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.
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ЕМДЕЙМІЗ! ЖАСАРТАМЫЗ! ӨМІРІҢІЗДІ ҰЗАРТАМЫЗ!

желтоқсан

- Нақты диагнозыңыз айқындалмай
әуре сарсаңға түстіңіз бе?
- Онда нағыз «жедел жәрдем»
Әуелбаева Сайлаухан Сұлтанғазықызына
хабарласыңыз. Диагностика алыңыз.
- Көз жанары төмендеп, операция
жасатқан болсаңыз, әрі қарай не
істеу керек ?
“Сайлаухан”
орталығында
көз
жанарының
төмендеу
себептері
айқындалып, операциядан кейінгі жалпы
қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізіледі.
Көзге отадан кейінгі терапия жасалып,
тек көздерге ғана қатысты емес, жалпы
денсаулығыңыз тіктеліп, емделеді.
- Бір органыңызға ота жасалуы
керектігі айтылса не істейсіз?
- Естіген бойда Сайлаухан Сұлтанғазы
қызымен байланысқа шығыңыз.
а) Ота жасатқаныңыз дұрыс па?
б) Отаға түспей де емделуге бола ма?
в) Ал жасату керек болған жағдайда
міндетті түрде жалпы денсаулықты /
ағзаны ота жасауға дайындау терапиясынан өтуі қажет. Ол ем - емделушінің тез
арада аяғына тұрып кетуіне бағыт береді.
- Қай жеріңіз ауратынын өзіңіз де
нақты білмей, дәрігер алдында
ойыңызды жеткізе алмайсыз ба?
Міндетті
түрде
Сайлаухан
диагностикасына
Сұлтанғазықызының
тіркеліңіз. Басыңыздан бақайшағыңызға
дейін жіктеп, шағып тұрып, қолмен
қойғандай организміңіздегі болып жатқан
өзгерістерді толыққанды әрі жан-жақты
суреттеп береді. Емделу жолдарын, әдіс
–тәсілдерін түсіндіреді.
- Бақытты отбасында күрт кері кету
орын алғанда не істеуге болады?
- Сайлаухан Сұлтанғазықызына телефон шалыңыз. Бүкіл себептері анықталып,
тығырықтан шығу жолдары айтылады. Энергетикалық сырттай тазарту,
қуаттандыру, жол ашу жұмысы жүргізіледі.
- Жұмыс орнында мықты маман
екендігіне қарамастан сіздің жеке
басыңызға қатысты түсініксіз
жағдайлар орын алды ма?
- Сайлаухан Сұлтанғазықызының ақылкеңесін тыңдаңыз: бүкіл кедергілер ашылып, мақсат, жоспарлары анықталып, ең
бегіңіз бағаланып, қажет маман екеніңізге
көздері жетіп, орныңызда қалатын бола
сыз. Жоғарылау мүмкіндіктері туындады.
Не болмаса ол жердегі орныңызды өз
еркіңізбен босатып, кетіп қалуыңыз дұрыс
болып тұрған шығар. Ешбір қатесіз дұрыс
шешіміңізді табасыз.
- Аяқ, тізе, жамбасыңыз мазалап,
жүруден қалып барасыз ба?
- Мұндай жағдайларда көбіне дұрыс диагноз қойылмай, дұрыс емес ем қабылдап,
ақырында мүлде төсекке, арбаға таңылып
қалу жиі кездеседі. Сондықтан да Сайлаухан Сұлтанғазықызынан нақты диагностика алып, емделіңіз.
- Көп жылдардан бері
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ТӘН МЕН ЖАН емінің майталманы

Газет бейсенбі күні шығады.

· ДЕНІҢІЗ САУ БОЛҒЫҢЫЗ КЕЛСЕ
БІЗДІҢ ОРТАЛЫҚТЫҢ ЕСІГІ СІЗДЕРГЕ
ӘРДАЙЫМ АШЫҚ.

ЕМДЕЙМІЗ! ЖАСАРТАМЫЗ!
ӨМІРІҢІЗДІ ҰЗАРТАМЫЗ!
Сырқат себептерін жоюға жұмыс істейді.
Көп жағдайда сырқат адамның қалай
күтінсе де, емделсе де бір айықпайтын,
нақты диагнозы айқындалмайтын, дәрідәрмек қабылдаудан әбден зәрезәп
болған жағдайға дейін жетіп, өмірден
түңілетіндері бар. МҰНДАЙ ЖАҒДАЙДА:
а) стресс, депрессиядан шығаруға
б) осы уақытқа дейін қабылдап келген дәрілер уынан ағзаны тазартуға
в) бүкіл ағзаны қуаттандыруға
г) нақты диагноз қоюға
д) нақты емін беріп КЕШЕНДІ түрде
айықтырамыз.

Сайлаухан емшіге хабарлас,

денсаулығыңды түзе:
8-701-179-06-06.
8-707-203-60-35.

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

9-желтоқсан таңертен полицей соққан көлікте
болған 29 жастағы Іңкәр жансақтау бөлімінде
көз жұмды. Полицияда жетінші желтоқсан күні
болған жол-көлік оқиғасына қатысты бірқатар
мәліметтер хабарланды.
«Жол апаты кезінде «Audi» көлігінің тізгінінде Орал
полициясы басқармасына қарасты жергілікті полиция қызметінің бөлімінде жұмыс істейтін кезекші
инспектордың көмекшісі Медет Рахаділов болған.
Ол бензині таусылып, ішінде әйел адам отырған
көлікке соқтығысқан. Әйел аса ауыр жарақат алып,
ауруханаға жеткізілді. Тоғызыншы желтоқсан күні
таңғы уақытта зардап шеккен келіншек қайтыс
болды» , - деп мәлімдеді полиция департаменті.
Жол апаты кезінде «Chevrolet Lacetti» көлігінің
жанармайы таусылып, жол жиегінде тұрып қалған.
Сол сәтте жол-көлік оқиғасы орын алды.
Қайтыс болған әйелдің туыстары полиция
қызметкері мас күйдегі болған деп есептейді.
«Рахадилов медициналық куәгерліктен бас тартты. Бұл әрекеті үшін ол әкімшілік жауапкершілікке
тартылды. Оған қоса, ол көлікке жүргізуші куәлігісіз
отырған» , - деді БҚО ПД ЖПҚ басқармасының басшы орынбасары Манарбек Нажиев.
Сот полицейді екі айға уақытша қамауға алды.

«Жас қазақ» газетінің атын да, затын да
жақсы көретін едім...
Басқасын қайдам, қазақ көсемсөзінің
бозжорғасы Жолдасбек аға ДУАНАБАЙ
басылымға барғалы – жаңа леп, тың самал ескендей болып, газеттің электрондық
нұсқасын (JASQAZAQ.kz) қалтафоннан күнде
қарайтынмын...
Биылғы жылдың 29 қарашасы күні гәзетте
«Қазақстандық медиамагнаттың ұлы еркекпен
шаңырақ көтерді» деген ақпарат шықты. Басында, өз көзіме – өзім сенбедім...
«Құдай-ау, аты айтып тұрғандай, жасбалауса бауырларымызға тәлім беріп, тәрбие
сіңіруге тиіс басылымның мұнысы қалай?» –
деген сұраулы ой жылт етті...
Жоқ, көзім де орнында екен, басым да істеп
тұр, ақпарат та өтірік емес... Ол былай депті:
««Қазақстандық медиамагнат Мирболат
Кунбаевтың ұлы Айдар Кунбаев – Рафаэль Кастро де Мескита есімді еркекпен үйлену тойын
өткізді», – деп жазады knews.kq.
Той кезінде түсірілген видео «жас жұбайлар
АНАР АПАНЫҢ БАЙЛАНЫС НӨМІРЛЕРІ:
+7 701 849 43 99. дың» әлеуметтік желідегі аккаунттарында
+7 771 183 71 93. +7 701 378 06 79. тараған. Бейнежазбада байқалғандай, үйлену
тойының салтанатты рәсіміне ыждағатпен
дайындалғандары байқалады. Той Лондондағы
қонақүй ресторандарының бірінде өткен. Тойға
жиналған адамның да қарасы әжептеуір, ішінде
шаңырақ көтерген еркектердің бірінің ата-анасы Мирболат Кунбаев пен оның әйелі де бар.
Салтанатты дастарханға екі жастың бейнесі
салынған тәтті торт қойылып, оркестр музыкамен әрлеген. Сондай-ақ, жас жұбайлардың
алғашқы биі де орындалған.
Айта кету керек, Мирболат Кунбаев –

БӨПЕ СЫЙЛАЙТЫН ГЕНИКОЛОГ

атанған АНАР АПА

қазақстандық танымал журналист әрі медиаменеджер. Ал оның «күйеубаласы» Рафаэль
Кастро де Мескита Лондондағы сұлулық
салондарының бірінде стилист болып жұмыс
істейтін көрінеді...»
*** *** ***
Алдымен, өз басым, «Мирболат Кунбаев деген
– қазақстандық танымал журналист»-і естіген
де, көрген де емеспін. Бәлки, бұрынғы – коммерсант, бүгінгі – миллионер шығар: есепсіз
қаржысына гәзет-жорнал, ТВ мен пороходтар
сатып алып жүрген...
Мәселе басқада еді: біздің ауылда өсіп, атпен
шапқан әріптестеріміз – қазақтың жігіттері аты
дардай мағынасы балдай «Жас қазақ» газетіне
осыншама азғындық ақбарды, сұмпайлық
сүретті қалайша намыстанбай, жиіркенбей,
жабырқамай жариялап жіберген?..
Срайл СМАЙЫЛ ағам – талай талапты жастарды тәрбиелеген қазақ теле-радио саласының
арда азаматы емес пе еді?!
Жолдасбек ДУАНАБАЙ ағам – қазіргі гәзетжорнал саласының қамшы салдырмас жүйрігі
емес пе еді?!.
Нендей дауыл тізе бүктіріп, қандай боран
қайыстырды белдеріңізді, ардақ тұтқан алдыңғы
буын ағаларым-ау?!.
Іздеріңізден еріп, жолдарыңызға сүрлеу
салған жастар да – ақпарат үшін, атақ үшін, ақша
үшін – аттарының басын азғындық алаңына
бұра берсін бе?!.
Қайран, Абай атам-ай, қалай ғана әулиелікпен
айтқансың:
«Арсыз болмай – атақ жоқ!
Алдамшы болмай – бақ қайда?!»
Қажымұқан ҒАБДОЛЛА.

Б

ТЫЛСЫМНЫҢ ТӘЛІМІ

із Халықаралық дәрежедегі емші, сауықтыру
медицинасының докторы, қазіргі өркени һәм
ресми медицина емшілік әдіс-тәсілдерін түсініп,
мағынасы мен мерейін түйсінуге қадам басқан
космобиоэнергетика саласының майталман маманы
Сайлаухан Сұлтанғазықызы ӘУЕЛБАЕВАның өмірі мен
қызметіндегі төл тәжірибелерінен түзілген тылсым танымдары
мен қастерлі қағидаттарын жариялай бастадық.
Оқырмандарымыздың қызығушылығы зор,
сауал-сұрақтары мол болып тұр.
Басылымымыздың өткен санынан бастап, емшінің ерекше
жазбаларының 52 қағидатын ұсынған едік, бүгін
назарларыңызға кезекті бөлігін ұсынып отырмыз.
53. Алдымен, ұстаздық

кәсіп, ағартушылық машықты таңдап,
жұмыстанып жүргенімде, іштей
қанағаттанбаушылық сезімі билеп,
әрдайым бір белгісіз дүние жетпей
тұратындай көрінетін. Әйткенмен, халық
«НАРХОЗ» атап кеткен және екінің-бірінің
қолы жете бермейтін беделді оқу орнына
«неміс тілінің маманы» болып қызметке
кіргенімде, өзімді бақытты сезіндім.
Өмірлік жарым мен үш перзентім
бар мен қызметіме құлшына кірістім.
Сүйген кәсібім, сүйікті жарым, сүйкімді
сәбилерім – менің нағыз бақытым еді.
Бірақ, кенет, барым мен нәрім бір-ақ
күнде күл-талқан қирады. Өмірлік серігім
жүрек талмасына (инсульт) ұшырап, әп
сәтте менің сұлу әлемімнің аспаны айналып, жерге түсті.
Сөйтіп, өмірдегі ой-қиялым, жоба-ар
маным, бағыт-бағдарым, тіпті, көңіл-көз
қарасым түбегейлі өзгеріп шыға келді...

54. Жігерің жасып, жұлының

үзілуге шақ қалғанда, қайта түлеп,
дүр сілкінбесең, құрдымға кеткенің.
Тағдыр – адамды жазаламайды, тек
қиындық-күрсініне тастап жіберіп,
шыңдап-сынайды. Демек, сағын
сындырып алған адам ғана – өзін
жазалайды. Мен дауылдың төсіне,
құйынның көшіне қарсы тұрдым:
отбасы-ошағым үшін отанасымен
қатар, отағасының да құзыретміндетін арқалауға мәжбүр болдым.

55. Мен өзімді суда жүзген балықтай
еркін сезінетін сүйген кәсібім – ұстаздық
қа қайта оралуыма мүмкіндік туды.
Балабақшаға тәрбиешілкке шақырғанда,
қуанышымда шек болған жоқ. Бірақ,
адамның тағдыры дегеніміз – қызықты
сериалдардың алдан-ала жазылып
қойылатын ғажап қисыны емес қой,
менің мектепке дейінгі тәрбиелеушілік
мамандығымның жоқтығын білген
біреулер арызданып, жұмысымнан
кетірмекші болды. Әрине, менің кәсібіме
тікелей қатысты мамандықты оқуыма
тура келді. Ереже бойынша, жоғарғы
білімді дипломы бар талапкерді инс
титутта екінші жоғарғы білім алу үшін
бірден сыртқы бөлімнің үшінші курсына қабылдайды екен. Бірақ, менің
«ауырдың – үсті, жеңілдің – астымен»
жүргім келмеді, сәбилерге тәлім-тәрбие
берудің қыр-сыры мен әдіс-тәсілдерін ең
басынан және мейлінше терең де толық
меңгеру үшін өзімді бірінші курсқа оқуға
қабылдауды өтіндім. Институт тарихында
бұрын-соңды мұндай мысал-жағдай болмаса да, басшылық ақылдасып-кеңесіп,
маған рұқсат берді.
56. Ақыл-ес пен тән-дененің

саулығы – шексіз бақыт болса,
сырқаттан сылынып, аурудан арылу
– бақытты сезінудің баспалдағы.

Емшіліктің тылсымы мен таным-қағидаттары

Сайлаухан
ӘУЕЛБАЕВА,
халық емшісі:

Бұл адамды өмірде қандай жағдайлар болмасын мойымауға үндейтін Сайлаухан ханымның қанатты сөздері
63. Өмір жолы – әрдайым тақтайдай

тегіс бола бермейді: жоғарғы
қабаттарға көтерілу үшін кейде жайлы-жасанды саты (лифт) жұмыс істемей қалып, жаяу
көтерілуге тура келеді. Демек, жарты жолда қалмаудың қамы – қиындықтарға қарсы
жүру. Өз басым, «жаманнан – жарты қасық ас
қалады» деген мәтелдің ұстанымындамын.
Жақсыға – жартылық жараспайды.

64. Қиын болса – ЖІГЕР
ЛЕН! Жаныңа батса – ЖЫЛАМА!
Қатты қорықсаң – ЖАСЫМА! Өйт
кені, тағдырдың соқпағы – көше
нің батпағы емес, ол анағұрлым
тар жол, қауіпті тайғақтар.

57. Тағдыр соққысы – ең нәзік

тұсым – отбасыма тиді. Тұңғышы –
мектеп жасына да жетпеген, кенжесі
– алты айлық жаялықтағы нәресте
– жас әйелге ерінің 15 жыл төсекке
таңылып жату қияметін көтеру,
ұстаздық кәсібін тастап, өмір бағытын
басынан бастау – мүмкін еместей еді.
Рас, мұндай ауыр салмаққа қарсы
төтеп беру үшін болмысы тастай
мықты, бітімі темірдей қатты – оңай
шағылмас жаңғақ болу керек.

65. Мен үшін маңыздысы –

адамның байлығы мен құзыреті
емес, ішкі жан-дүниесінің тазалы
ғы мен кісілік ізгі қасиеттері.

58. Ізгіліктен үміт жібін үзбеген адам
ғана – тым алыстан, көздің ұшынан
сәуле жарығын көре алады. Яғни, Жаратқан
Иеміздің рақымы мен құдыретіне үміттінің
жолы жаңадан басталады. Күлкісіз күндерім
мен ұйқысыз түндерім, жарыма адалдығым
мен барыма шүкірлігім үшін Хақ Тағалам
ауыр сынағынан соң, үміт шырағын лаулатып, маған сый-сыяпатын нәсіп қылды.
59. Бір-ақ мысал мынау: қалалық
оқу бөлімінің қызметкерлеріне
менің балабақшадағы қазақ тобым
ның жетістіктері ұнағанымен, өз бас
тығымда қызғаныш оты тұтанды:
өзге ұлт балаларын бөлектеп, қазақ
тобын оқшаулау арқылы мені қалайда
қызметтен қуудың қамына кірісті.
Мен өнбес даумен текетірескенім жоқ:
мүлдем бөтен жол, тың шешім таптым.
Біздің маңайымызда небәрі толық құ
ралмаған төрт топтан тұратын орыстілді
балабақша бар еді, мен өзімнің қазақ
тілді тобымды сол балабақшаға, ал, он
дағы орыстілді топ біздің бақшаға ауы
сып, орын алмастырдық. Есесіне, біз
барған балабақша толыққанды қазақ
тілді балабақша болып шыға келді. Сөз
жоқ, арада қаншама жыл өткенде, айта
салу – оңай болғанымен, әсіресе, ең басында аса қиын болды. Осындай алуан
өзгеріс, тау суындай толқулар менің
отбасымның ең бір ауыр кезеңдерінде
басымнан өтті. Сондықтан, жігерлі адам
жартыжолда сүрініп кетпесе, діттеген
мақсатына қашан да жете алады.
60. Өзім өзгеріске құмармын:
ескі-құсқымен ілбіп-ілініп сылбырап жүре
бергеннен гөрі, бұзып-жарып, бүлдіріпсындырып, жаңаның дәмін татып, толық
қанды өмір сүруді қалаймын. Балабақшада
да тәлім-тәрбие берудің алуан тәсілдерін
қолданып, озықтары мақталды, үлгілілері
жатталды. Қысқасы, балабақша – менің
екінші үйіме айналып, сәбилер өзімнің
туған балаларымдай етене болып кетті.

66. Алыстан жылу мен жақсылық
іздеп, сарсылудың қажеті жоқ: Қажетті жылулық
пен жақсылық – өз ішімізді, ішкі жан-дүние
мізде. Егер ішің таза, жүрегің адал, ниет-пиғы
лың ақ болса, оның қуатты күші ешқандай сыр
қатты сенің жаныңа да, тәніңе де жолатпайды.
67. Талантыңыз тасып, қабілетіңіз асып тұрса да, еселі
еңбексіз – жеміске де, жеңіске де жете алмайсыз.
61. Абай атамыз: «Өмірдің

бір қызығы – бала деген» дейді. Шы
нымен, балалы үй – базар, адам өзі
нің бар өмірін баласына арнайды.
баланың бөтендігі, сәбидің жаттығы
жоқ. Балабақшада біз әр мейрам
мен алуан ойындарға киім-кешекті
қолдан тігіп, ойыншықтарды қолдан
жасауға машықтандық. Осындай ой
ын-тәжірибелерге сүйеніп, балауса
балаларға еңбек жасау мен қадір
леуді, үнемдеу мен үлгеруді, жақсы
мен жаманды ажыратды үйретуге ты
рыстық. Себебі, осы бір қарапайым
қасиет-қадеттер – жасөспірісдерге
ертеңгі өмірінде қалқан да,
қорған да болады.

62. Ешақашан ентігіп, асығып-

үсігудің қажеті жоқ. Ең бастысы, өз ісіңді
шынайы сүйіп, адал атқарып, күш-қуатыңды
сарп етсең, абыройсыз қалмайсың. Менің
бала тәрбиесіндегі қайсыбір жаңа тәсілдерім
басшылардың көңілінен де шықпай жатты.
Бірақ, нәтижесіне сенімді болғандықтан, мен
алған бетімнен қайтпадым, абыржығаным
да жоқ. Мәселен, кейде мен балаларды далада ойнатып жүргенде, тексерушілердің
келе жатқанын хабарлайды. Мен
тәрбиеленушілерімді асықпай жинап, өз
жұмысымжы күнделікті жоспарым бойынша жалғасытар беремін. Қайдам, ешқашан
тексерушіден сескенген адам емеспін. Жанжақты білімді, тәлім-тәжірибесі толық
маман – ештеңеден саспаса керек.

68. Еселі еңбектің есесі
не – балабақшамыздың беделі өсіп,
абыройы арта берді. Басқа бала
бақшаларға шақырулар көп бол
ды. Тіпті, жоғарғы басшылар басқа
балабақшаның жұмысын реттесем,
басшылық қызмет беретіндігіне де
уәде етті. Біреуге ор қазып, кемшілі
гін тізіп, орнын тартып алуым керек.
Мұндай қасиетсіздіктен үзілді-кесіл
ді бас тарттым. Тәсіл алмасып, тәжі
рибе жалғасуға – қашанда әзірмін,
бірақ, біреудің нәпақасына таласып,
бағын байлайтын жағдайым жоқ,
ойыма да алмаймын.
69. Адамға жасаған жақсы
лығыңның – жамандық болып қайта
тыны бар. Ақылы артық, білімі кемел
адам – топ қара қарғаның арасындағы
ақ қарғадай анадайдан көрінеді. Таңғы
сағат төртте өзімнің туған балаларымен
бірге үйімді паналатқан адамдардың
балаларын тұрғызып, жуындырыпкиіндіріп, тамақтандырып-қуаттан
дырып балабақшаға да, мектепке да
апарып жүрдім. Бір дастарханнан турам
нанды бөліп, бірге жеген кейбіреулер
сыртымнан арызданып, «жаңа әдістері
көп, бүлдіршіндерді әбден шаршатты»
деп те жазды. Сол «шаршаған» шәкірт
терім оқуда да, өмірде де оза шауып,
топ бастады. Адал еңбек – киесін табады, жалған жала – иесін табады.

70. Қанша бірге жүріп, сыйласып-

сырлассаңыз да, ойы – пасық, жігері
жасық адамнан іргеңізді алыстатып,
қатынасыңызды үзіңіз! Рас, үміті үзіліп,
сенімі сетінеген адамдар менің айналамда да жоқ емес, бірақ, мен оларға
көңіл аудармаймын, өйткені, пендесін
түзейтін біз емес, Жаратушымыз ғана.

71. Көз бен тіл тиюге, қарғыс ату

мен әулеттің қара таңбасына – бүгінгі
өркениет заманында көп адам сен
бейді. Неге десеңіз, бұл ауыр сырқат
тардың себеп-салдарын ең жаңа
технология құралдары арқылы да
анықтай алмайсыз. Маған Алланың
берген қабылетінің арқасында мен
аталған аурулардың себеп-салдарларын сезінемін және өзімнің әдістәсіліммен ем-дом жасаймын.

72. Бір қызығы, мен өзімнің мінезқұлқымның тым жеңіл де жұмсақ
еместігін білемін, керек десеңіз, қатаң
да қатал көрінуім мүмкін, десе де,
жүрегімнің тереңінде тым нәзік те
ақкөңілмін деп ойлаймын. Кәсібіме
келгенде, мейлінше ұқыптымын,
ұстамдымын. Кейде шешімдерім
тым шырғалаң болып жатады. Мысалы, балабақшада толық емес және
жағдайы нашар отбасы балаларынан
құралған тәртіпсіздеу топ болды.
Тәрбиешінің түгелі ат тонын ала
қашқан осы топты бастықтан маған
беруін сұрадым. Бастығым келіспеді
де, мен жұмысымнан өз ырқыммен
шығып кеттім. Осындай батыл
шешімдер – адамды жеңіл жолмен
емес, ауыр соқпақтардан аттап өтуге
шыңдайды. Мұндай жігерлі жандар –
қияндық-қияпаттарға қарамай, нағыз
адамдық кейпін сақтап қалады.

73. Күрт өзгеріс, бұрқ бырылыстар
дан қорықпаңыз! Емшілік кәсіпке
келу үшін маған орасан күш-жігер
қажет болды әрі ұстаздық тәжірибем
жәрдемдесті. Адам баласының
жасампаздығынан гөрі, жалқаулығы
басым болады: ескі сүрлеумен, ерін
шек екпінмен сылбырап жүре бергісі
келеді. Жаңаны бастау мен жақсыны
жақындату – ешқашан кеш емес. Ынта
ытқып, жігер жалындаса – табылмайтын амал, алынбайтын қамал жоқ.

74. Тіні төмен жауыңызбен жағала

сып, алтын уақытыңды қор қылмаңыз!
Күш-қуатыңызды – аңсаған асыл
армандарыңыздың асқарларына
жетуге арнаңыз. Дұшпанмен дауласудан келетін пайда жоқ, зиян көп.

75. Ешкімге, ештеңені дәлел

деп әуреленбеңіз! Дәлелдеуге тырысу
дың өзі – кемістіктің белгісі. Толыққан
ды дүние – дәлел-уәжді қажет етпейді.

76. Жетістіктің жолы, табыс
тың кілті – алыста емес: бір қадам алға
баспасаң – орныңда қала бересің;
арманға қол созбасаң – басқаға бұйы
рады; кемшілігіңді кемелдікке санап,
өзіңді-өзің сыйламасаң – басқалар ба
сыңа теуіп кетеді. Тірлігіңнің әр күні
– Алланың нығметі, қол қусырып,
қалыс қалма!

82. Басқаның кемшін-мінін іздеу

– өзіңнің кемістігіңді толтырудың же
міссіз әрекетінен басқа ештеңе емес.

83. Дұшпанның далбаса өсегі –
тыңдауға да тұрмайды: өз ойың,
бағытың, жобаң, сөзің, ісің, әре
кетің болсын! Жаныңызға жақын
кәсіппен ынты-шынтаңызды салып,
шынайы айналысыңыз. Қадірің
ді білмегеннен – қырық мың қадам
қашық жүріңіз. Жалғыз мәрте сый
ланған тағдыр-кемеңіздің желкенін
өзіңіз ұстаңыз, ешкімге билетпеңіз!
84. Нағыз адал дос: өтірік мақтап,

77. Негізі, жамандықтың жа-

уырыны – қотыр: тиіп кетсе, даладай
қанайды, айғызданып айналаны бүлдіреді.
Жаманшылдың өз басы да, отбасы да,
жақындары мен қоғам да зардап шеге
ді. Жамандықтан – алыс, жақ
сылыққа – жұғыс жүру керек.

78. Қызғаныштың қызыл иті –
жетіспеушілікке емес, жеңіс тұғырын
дағыны көре алмаушылықтан қыңсы
лайды. Адамның сыртынан артық сөз,
өнбес өсек айту – қызғаныш пен көре
алмаушылықтың көкесі осы.

арқаңыздан қағатын жалғаншы емес;
кемшілігіңізді бетіңізе айтып, түзелуі
ңізге ықпал ететін ақиқатшыл адам.

85. Адамның жігер күшінің қуаты
аса зор. Егер жігер күшіңіз жартылай
жұмсалса, әрдайым қимыл-әрекетте
болғанымен, алға қарай, қажетті бағытқа
аттап баспайды. Толыққанды жігер күшіңіз
– ең қажетті қырқалардан асырады.
86. Күнделікті күйбеңге көрік

беріп, өміріңізге өрнек қалдыратын
нәрсе – жетістіктер мен ынталандыру.
Жылы жетістік пен ыстық ынта – жарқын
болашақтың жарқылы.

79. Жақсылықтың

жарқылдаған нұры – қызғаныштың
құрбаны ғана емес, адамның асып
туып, тасып тіршілік еткендігінің
белгісі. Қызғаныштан емес,
Құдайдан қорқыңдар!

80. Жәй күндегі досың – сын

сәттегі қасың болып шығуы – әбден
мүмкін. Табиғи таза емдік су арқылы
сырқат адамдарға жәрдем бергім
келетіндігін ең алғаш рет айтқанымда
– мен мұғалім әріптестерімнің шынайы бейнесін көрдім...

81. Менің түсінігімше,

адамның ең жиіркенішті қадеті –
жамандыққа кек қайтару. Әлсіздік
пен нәрсіздікті іштей кешіріп,
уайым-мұңды – жігер мен әрекетке,
реніш-өкпені – қуаныш пен күлкіге
айналдыра білсеңіз, алдың ашық,
барың бақыт болады.

87. Біреуге жамандық істеу,

қиянат жасау – адами азғындықтың шыңы.
Адамның денсаулығын бұзып, тағдырын
сындаруға – ешкімнің қақысы жоқ.

88. Қиыншылыққа жылаңқыланып, тағ
дырыңызды талақ етсеңіз: досқа – күлкі, дұш
панға – таба боласыз. Тағдырдың тізгіні – өз
қолыңызды, қажетті бағытқа батыл бұрыңыз!
89. Өкініш пен қорқыныштың түбі –

өз-өзіңізге сенімсіздік туғызып, сырқатқа
ұшыратады. Көңіл-күйіңіздің кілтін тапқан
үміт-сеніміңіздің үйлесімі – үйдей бәледен
де, ауру-сырқаттан да арылтады.

90. Адам – табиғаттың бір бөлшегі. Менің
«Сайлаухан Су» табиғи емдеу суым – мың
даған науқастарға жәрдем беріп, ем болды.
Қолдан жасалған қауіпті қоспалары көп дәрідәрмектерден аулақ жүріп, туған табиғаттың
тазалығына сенетін адам – ешқашан ауырмайды.

Сайлаухан Әуелбаеваның байланыс телефондары:

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

Сайлаухан Әуелбаеваның қанатты сөздерін орысшадан
қазақшаға аударған - Қажымұқан ҒАБДОЛЛА

91. Адамның бір ауруын
емдегеніңізбен, екіншісін оятып жіберуі
ңіз әбден ықтимал. Менің әдісім – адам
ның тұла бойы мен рух-жанын – біртұтас
бітім ретінде қарастырып, тұтас болмысты
емдейді. Сонда ғана науқас адам сырқатынан
құлан-таза жазылып, анық айығады.
92. Жарқын ойлар мен көтеріңкі
көңіл-күй – сырқаттан айығудың
алғашқы қадамы болса, уайымға салынып, ой орану – түпсіздікке тартатын
тарғыл жол. Сырқат-жараға қандай
майды жағу – өзіңіздің ырқыңызда.
93. Аурудан арылудың, сырқаттан сауы
ғудың бір шарты – науқастың ынта-ниеті
мықты болса, аз уақытта «ауырып тұрдым,
аунап тұрдым» деп, аттай шауып кетесіз.
94. Деннің саулығы мен тәннің
сұлулығы – тығыз байланыстағы ажырамас дүниелер. Менің емделушілерім бұл
ұстанымның шындығын ем-домымның
алғашқы күнінде сезіне бастайды.
95. Жанның жылуынсыз – тәннің
саулығы болмайды. Ішкі әлеміңізді
тазалап, ой-пікіріңізді, рухани
қазынаңызды байытсаңыз – іштегі
ұлыған қасқырыңыздың орнын –
зәулімге қалқыған қыран басады.
96. Бөтеннің пікірі, басқаның ойына
елігіп, ерік берсеңіз – өз соқпағыңыздан
көз жазып қаласыз да, ғұмырбойы жаттың
арман-мүддесін жүзеге асыратын боласыз.
97. Сырқаты дендеп, үміті жұқарған
науқастан да бас тартпай, кеудемізге қы
сып, жанымызға жақын тарту арқылы
айығып кеткен жағдайлар жеке тәжіри
бемде аз болған жоқ. Мұның сыры: бас
қаның қайғысына селқос қарамай, жан
ашырлық танытқандығымнан.
98. Табаныңыз тайып, құдыққа
құлағанда: кімнің итеріп жібергені мен
кімнің қолын тосып, демемегенін есте
сақтап қалыңыз, бұл – аяғыңыздан тік
тұрып алғаныңызда қажет болады.
99. Адамзаттың әр буынының өз тағ
дыры мен жолы болады. Алдыңғы қатар
ағалар – кейінгі толқын інілерге ізгілік
пен ізеттілікті үйретуі керек. Өткеннің
өңгесі өнегелі бола бермейді, жаңаның
да жарығы мол. Жастар жақсылық пен
жасампаздықтың жарқын асуларын
болашақта бағындыра алуға тиіс.
100. Сәті түскен шаруаны шап
бердім: үйімнің маңайындағы тігіншілік
жұмысқа кіру үшін жеті айлық оқуды – үш
айда жеделдетіп бітіріп алдым. Менің
қабілетімді байқаған басшылық ерлердің
жоғарғы жақ киімінің тігіншісі етіп
қабылдады. Жұмысымның жемісті болуына
анашымның бала кезімдегі ине сабақтап,
киім тігуді үйреткенінің көмегі зор болды.
Шындығында, күні бойы тік тұрып, зыр
жүгіру – табанды жеп, белді мүжіп, кеудені
қысты; қолдар әлсізденіп, жанардың көру
қабілеті нашарлайтын аса ауыр бейнет еді.
Еліміздің еркіндігінің басында Қытайдан
келген арзанқол маталардың сапасы сын
көтермейтін, жасанды қоспасы қопсып,
тігінді туралауға, дәлдікті ұстауға қатты
кесірін тигізіп, титықтатып тастайтын.
Қиыншылықтан қаймықпай, ағысқа қарсы
жүзгендей жігерлене түстім, себебі, жас
балаларымды балабақшаға беріп, ерімнің
жағдайын жасау керектігімді ұмытпадым.

