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қоғамдық-саяси, көркем-әдеби

Бүгінгі санда

Інжуім

Інжу қызым!
Ілкі үмітім – Інжуім!
(Сенсіз алға мүмкін бе еді, жылжуым?!.)
Кейде көзге елестейсің анаңдай,
Жібін тартып, жүргендейін кір жуып...
Күйбең күндер, Мінгестірген бүлкілге...
(Қол тигізбес мұрныңды да сүртуге...)
Алтын қызым, сен қуансаң айрықша,
Қымбатымнан айнамайды...
күлкің де...
Асыл жарым, алыс еді кердеңге,
(Бақыты мен баянына сенген де...)
Балапаным, анашыңды көремін,
Сенің зәуде мұңайғаның көргенде...
Ыстық сезім... Сағынышпен «көз ілді»...
(Сартап қылып мылжалады төзімді...)
Қымбатымды мен ұмытпау үшін де,
Хақ Тағалам сыйлады ма, Өзіңді?!.
Қажымұқан ҒАБДОЛЛА.

“Гинеколог апа”
атанған АНАР емші

тәуелсіз басылым

Бұл қай ел?..

...Халықты қорғап, тыныштығын қамтамасыз
етуге тиісті полицайлары – қолданыстағы
заң, темірдей тәртіппен емес, қандыкөз
қылмыскерлер мен ұры-қарының «по понятиям...» шарттарымен жұмыс істеп, өмір сүретін
ел – ҚАЙ ЕЛ?
...Басшысы халықтың дауысын ұрлап,
даурыққандарды – далада сабайтын; заңсыз
лауазым, лаңсыз билікке жан қинамай жете
салатын салпаң ел – ҚАЙ ЕЛ?
...Қылмыскер әлемінің серкесі (әлде, менің
көзім бұлдырап, көруден қалды ма?..) шетелде
байлыққа былқып-батып жатып, қолдарымен
қасқырдың қос құлағының бейнесін көрсетіп,
қалың жұртқа «барыс сияқты батыл өмір сүру
қажет»-тігін үйрететін және оны бірнеше әншібишілері жағымпаздана қолдап, қосқұлақ
көрсететін ел – ҚАЙ ЕЛ?
...Бүлдіршін қызғалдақ-қызын даладағы суық
дәретханаға қуып, айдың күні аманында он
екіде бір гүлі ашылмаған күнәсіз бүлдіршінді
азғын-айуаны ұстап алып-зорлап, абыройын
төгетін ел – ҚАЙ ЕЛ?
...Балғын қызын қаныпезер зорлаған қаланың
әкімі мамыражай қалыпта қызметінен кетіп,
аймақ басшысы елең-құлаңсыз «ескерту»-мен
құтылатын «есін жиып, етегін жинамаған» ел –
ҚАЙ ЕЛ?
...Атқарушы билік – Үкіметі еркіндіктің етектей 28 жылында бір де бір заңды қазақша
дайындамаған дайынсыз, дарақы ел – ҚАЙ ЕЛ?
...Мемлекеттің ресми тілін мүлдем білмейтін,
сөйлей алмайтын таза мақұрым – үкіметбасы,
облыс басшысы, министр, депутат т.б. аса
жоғары лауазымдарға тағайындала беретін ТІЛІ
ЖОҚ ел – ҚАЙ ЕЛ?

...Есі дұрыс, қолы таза («адекват») адам
ұлтының тарихын адал жазып, тура түзеуге
ұмтылса, «тарихтан – базар жасадың» деп,
ақиқаттың арынан тоқтатып, басшысы отаршыға
мәймөңкелейтін ел – ҚАЙ ЕЛ?
...Мемлекеттік тілін маймылына дейін
менсінбей-сөйлемей, келімсегі кердең басып,
миллион доллар пара алып, қолма-қол ұсталса
да, бостандыққа шығып кететін берекесіз ел –
ҚАЙ ЕЛ?
...«Кеттім...» деп көсілте сөйлеп, күн сайын
қайыра соғып, бұрынғы басшысы есіктен
сығалап, тесіктен телмірген тексіз ел – ҚАЙ ЕЛ?
...«Ұлы Даласындағы» мыңжылдық марқасқа
жәдігерлерді зерттеп-зерделеп, түгендептексеруге Мәжілісі мен үкіметі көзге тамызған
тамшыдай небәрі 70 мың доллар (АҚШ доллары
есебімен) бөліп, «бұл да тым көп» деп тепсініп,
өткен тарихын өшіруге құмаршыл қоймалжың
ел – ҚАЙ ЕЛ?..
Кімнің, не қосары бар...
Қалың қазағым, жасырын жарапазан айтқандарыңыз, «асхана батыры» атанғандарыңыз, пыш-пыш өсек
соққандарыңыз
жетеді, енді,
ашығын айтып, анықтап
жазыңыздар...
Қазақ қоғамының
көгінен қара түнек
көрінгендей...
Бүгінгі тұжырым
осы.
Қажымұқан
ҒАБДОЛЛА.

Ана тілін сату –
8-701-179-06-06. Анасын сатқаны...
Ұлттық теңгеден ұлылардың
суреті неге алынды?
АНАР АПАНЫҢ БАЙЛАНЫС НӨМІРЛЕРІ:
+7 701 849 43 99.
+7 771 183 71 93. +7 701 378 06 79.

Науқас болсаң хабарлас,
денсаулығыңды түзе:

...Қазаққа Ұлы Алла Тағаланың
рақымы түсіп, егеменді ел
болғанымызда, өлгеніміз – тіріліп,
өшкеніміз – жанды. Қаншама
көненің көзі – тарихи жәдігерлер
қалың қарашының игілігіне айналды. Рухани жадымызды оянуымен
қатар, қасиетті дініміз де төрімізге
озды, ин ша Алла!
Жасыратыны жоқ, кешегі кеңестің
қапас кезеңінде біз көбінде көзге
көрінетін дүниені іздедік, ал,
көзге көрінбейтін «нәзік әлем»
көлеңкеде қалып қойды. Өйткені,
құдайсыз қоғам – бізден әлемнің
жеті қабаттан тұратындығын жасырып қалды. Осынау орасан қуатты
құпияларды білу үшін де, меңгеру
үшін де қасиетті Құран Кәрім мен
Хадис-Шарифтердің тылсым да
терең сырларын білу қажет еді.
Алла Тағаланың қалауымен ғана
Оның өзекті құлы рухани әлемнің
тылсым құпия күштерінің қырсырларына (белгілі дәрежеде) көз
жеткізе алады.
Бүгінгі адамзат өркени әрі озық
технологиясының қол жеткізген
жетістіктерінің шеңберіндегі ғылыми
тұрғының өзіненен емшіліктегі тылсым күштердің құпиясына әлі де
толық жете алған жоқ. Себебі, тылсым құпия күштердің көрініс беруі
– адамзаттың, соның ішінде, белгілі
бір әулет ұрпағының генефоны
арқылы ғана оның өз жалғасын тауып келе жатқанында болса керек.
Сондықтан, бүгінгі ең озық технологияны меңгерген ғалымдар ұрық
тазалығының атқаратын роліне
ерекше басымдылықпен және аса
сақтықпен мән беру керектігін жария етуде.

Бір өкініштісі, өзгенің өзегіне
еліктеп, жаттың ықпалына еніп,
өзіміздің қанымызға сіңген
қасиеттерімізден көз жазып қалдық.
Мысалы, ата жазбамыз «Орхон-Енесей» жазуларының қолданыстан
шығып жоғалуы, Түркі тілдерінің
шұбарлануы, араб әліпбиімен жазудан айырылуымыз, шынайы ислам
қағидаларынан қол үзіп қалуымыз –
бізді тамырымыздан үзе жаздады.
Бүгінгі ғалымдар жетілген
технологияның көмегімен енді ғана
игерген мәселенің, құпиясы мол
астарын қазақ ұлты сонау ертеденақ білген. Соның бір айғағы – жеті
атаға дейін қаны бір тектілердің
өзара қыз алысуына тосқауыл
қойып, бұл тыйымды қызғыштай
қорып, бүгінгі ұрпаққа жеткізген. Содан болар, ата тегінде емшілік қасиет
болған ұрпақтарда, сол қасиет қан
арқылы өз жалғасын тауып келген.
Бүгінгі біздің әңгімеміз өзінің
айрықша емшілік қасиеті арқылы
Қазақстанға ғана емес, алысжақын шет елдерге әйгілі болған
қазақ қызы, шипагер Сайлаухан
Әуелбаева ханымның емдеу
сауықтыру кешені туралы болмақ.
“Сайлаухан” емдеу-сауықтыру
кешенінің қызметкерлерінің өзі
науқастың денсаулығы үшін өзде
ріне үлкен жауапкершілікпен
қарайды. Және олар өз міндеттерін
өте жоғары деңгейде атқарады.
Емдеу кешені заманауи,
ақпараттық диагностиканы пайдаланып, науқастың денесіне зиян
келтірместен диагноз қойып, емшара жүргізеді. Емдеу тәсілі барлық
адамға тең емес. Әр адамға жекежеке емдеу тәсілі қолданылады.

ҒАРЫШПЕН БАЙЛАНЫСТЫ
ОТБАСЫЛЫҚ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ
ЕМ: қарғыстан тазартып,
емдеп денсаулық беріп,
ұрпақтарыңызға жұмыс
істейтін күші бар, ДӘРІДӘРМЕКСІЗ ТАБИҒИ ЕМ +
ЖОЛДАРЫҢЫЗДЫ АШАДЫ
+ ӨМІРЛЕРІҢІЗДІ ҰЗАРТАДЫ.
Бір рет сатып алып БӘРІҢІЗ
ЕМДЕЛЕСІЗДЕР. Бүкіл
сырқаттарды емдейді.

Ем қабылдап жатырған қыз

САЙЛАУХАН ТУРАЛЫ СЫР

Қасиеті ЖАРИЯ
- алты алашқа!

Мекен-жайы:
Алматы қаласы,
«Айнабұлақ-2» ықшам ауданы, СК
«Сұлтан» ғимаратының 3-қабаты.
Байланыс телефондары:
8-707-203-60-35,
8-701-179-06-06.

“Sailauhan Su”

Емдік су “Sailauhan Su” - құрамы
бойынша дәрілік емдік сулардан
да үлкен артықшылықтарға ие.
Өйткені ол су шипагер Сайлаухан
ханымнан берілетін үлкен энергияны қамтиды. Сондықтан «Сайлаухан Су»-ының емі орасан зор екені
дәлелденді.
«Сайлаухан СУ» арқылы процедуралар: - толық дене ваннасы, аяқ
ваннасы, тыныс алу және басқа да
дене мүшелерінен жеке жасалатын
бірқатар ем-шаралары.
«Сайлаухан су» - адам
денсаулығының күшқуаттануына өте жақсы әсер
етеді.
«Сайлаухан су»-мен суарғаннан
кейін тұтынушы ет, сүт,
көкөністер, жеміс-жидектерді сапалы болады.
«Сайлаухан су»-ды өз ыдысымен (Сайлаухан кесесі, кружкасы)
ішкен дұрыс. Сөйтсе олардың
емдік күші артады.
«Сайлаухан су»-ды ішкен адамда ерекше күш пайда болып,
шаршағаны сезілмейді. Ал, өнер
адамдарында шығармашылық
шабыт оянады.
«Sailauhan Su»-ын тұтас мекеме. компания қызметкерлері
әрдайым алдырып, ортақ ішсе,
ол мекемедегі қызметкерлердің
қарым қатынасында оң серпін
пайда болып, командада достық
атмосфера оянады.
«Сайлаухан Су»-ды - үйде де
қолдануға болады. Кір жуу,
ыдыстарды жуу, бұл суда тамақ
пісіру және шай ішу. Әдетте,
адамдар бірден тағамның жақсы
дәмін сезінеді, бұл тәбетті
сақтайды және ас қорыту
жүйесіне жағымды әсер етеді.
«Sailauhan Su»-ға шомылу,
баланың денсаулығына жақсы
әсер етіп, оның тәбетін арттырып, ұйқысы жақсы болады.
«Сайлаухан су»-ымен ванна
қабылдау денсаулықтағы біраз

медициналық блузкалар, комбинезон, көйлек, шалбар және тағы
басқалар кіреді.

Сіз өзіңізді жаңа киім сатып алуды шешкеніңізді
елестетіп көріңіз және оның
керемет ғарыштық өңдеуден
кейін табиғи емдік қасиетке
ие болған емдік күші бар,
яғни сізді сауықтырады
және сонымен бірге кезкелген теріс әсерден қор
ғайды. Мұндай киімді тек
«Сайлаухан» медициналық
кешенінен алуға болады.
Бұл ерекше киімдер Сайлаухан Әуелбаева ханымның
дизайны бойынша дайындалды. Сіз бұндай дүниені
дүкендерден таба алмайсыз.
Сонымен қатар, бастапқыда
киім синтетикалық материалдан жасалған болса да,
ғарышты өңдеуден кейін ол
табиғи қасиеттерге ие болады.
Өнімнің дәлелденген жоғары
сапасы бар.
Сайлаухан Әуелбаева емдеу процедурасын жүргізуде

Міне, тағы бір қызықты
мәселе - «Sailauhan Su»
қосу арқылы киімді
жуудан кейін,
заттар автоматты түрде
сауықтандырылады, яғни,
олар қалпына келтірілетін
энергиямен қамтамасыз
етіледі.
Оларды шкафқа басқа таза
заттармен бірге қоюға
болады, олар да энергиямен қамтамасыз етіледі,
демек сіз сауықтандыра
тын заттардың толық
арсеналын аласыз.

ақау мәселелерді шешеді.
«Сайлаухан Су»-ын қосып
үй жануарларын да суарып,
жуындыруға болады.
«Сайлаухан Су» көлігі бар
адамдарға да көмектеседі.
Көлігіңізді жуған кезде «Сайлаухан Су»-ын қосыңыз,
оның энергиясы жолдағы
жағымсыз сәттерден
құтқарады. Көлік әрқашан
жақсы жағдайда болады.
Қайда болсаңыз да, үйде,
жұмысыңызда, демалыста немесе
жолдасыз. Сізге әрдайым «Сайлаухан Су»-ға ие болу өте пайдалы. Ол сіздің денсаулығыңыздың
қорғаушысы. Бір сөзбен айтқанда,
«Сайлаухан су» өмірдің барлық
жағдайларында нағыз көмекші
және дос.

САЙЛАУХАН АУЕЛБАЕВА, шипагер

Сайлаухан ӘУЕЛБАЕВАның емдері көптеген ауыр
науқастарды өлімнен құтқарды. Ресми медицина Сайлаухан
кешенінің еңбегін мойындады және оның емдеу әдістерін
қолдана бастады. Ғарыштық импульспен зарядталған су
Біріккен Араб Әмірліктеріндегі де науқастарды жазды. Мұның
бәрі қашықтықта жасалды. “Сайлаухан” емдеу-сауықтыру
кешенінің жұмысшыларының жоғары кәсібилігін, көпжылдық
тәжірибесін ерекше атап өту қажет. Қызметкерлерге Сайлау
хан ханым өз емдеу техникасын ыждахаттықпен үйретіп,
науқас алдында өз міндеттерін толық орындауға дайындайды. Олар оның адал жақтаушылары және көмекшілері.

САЙЛАУХАН КИІМДЕРІ
Әрқайсысының өз ерекшелігі
мен мақсаты бар аурулардың
барлық түрлеріне арналған киімдер
алсаңыз болады. Сауықтыру энергиясы киім арқылы бүкіл денеге
таралады. Бұл медициналық жейделер, медициналық бас киім,
медициналық қысқа шұлықтар
және медициналық белдеу,
олардың көпшілігі органикалық
мақтадан және қой жүнінен
жасалған. Бұған балалар мен ересектерге арналған төсек керекжарақтары да жатады. Бұл терең әрі
сау ұйқы және денсаулығыңыздың
жақсаруына кепілдік береді.
Сайлаухан Әуелбаева ханымның
дайындаған кейбір киімдерін
көшеге де киюге болады. Оларға

«Сайлаухан» кешенінің
медициналық заттар жинағында
медициналық плакаттар,
медициналық кітаптар, брошюралар мен журналдар бар. Барлық
медициналық заттар күрделі емдеуде де, үйде де қолданылады.
Олардың үйде болғаны сіз өзіңізге
де, сонымен бірге отбасыңызға
да көмек көрсетесіз. Қалайша?
Кітапты ауру органға қойып
қолдану арқылы немес олардағы

бар материалды оқи отырып, адам
сауықтыру бағдарламасын бастайды. Осының бәрін отбасы мүшелері
пайдалана алады. Сонымен қатар,
үйде достық атмосфера орнайды.
Өйткені олар үйде барлық теріс
энергетиканы жойып, үйде жақсы
аура жасайтын оң күшке ие.
«Сайлаухан» емдеу-сауықтыру
кешенінде Сізге емдік ванналар мен
сауналар, Маңғыстау облысының
Каспий теңізі жағалауынан,
Қапшағай көлі мен Италияның Маджоре көлінен әкелінген тастардың
өзі тас бола тұра ғарыштық қуат
сіңіп, емдік тастарға айналған.
Материалды дайындаған
Балқадиша ДҮЙСЕБАЕВА

Сз соѓындаѕы сыр
Алматыда орналасқан «Сайлаухан» емдеу кешеніне еліміздің
түкпір-түкпірінен жанына шипа іздеушілер көптеп ағылуда. Емші
көптеген тәні мен жаны жаралы жандардың сауығып кетуіне
оң ықпал етуде. Қазір, емші Сайлаухан Әуелбаеваның емдік
құралдарына деген сұраныс ел арасында үлкен сұранысқа ие. Тіпті,
көршілес Ресей, Қырғыз, Өзбекстан, ТМД елдерінен, алыс-жақын
шетелдерден емшіні іздеушілердің қарасы көбейді. Қарапайым
халықтың денсаулығы үшін алаңдаған Халықаралық дәрежедегі
ерекше кие қонған елеулі емші Сайлаухан Әуелбаеваның айрықша
қасиет иесі екендігі даусыз.

Мұндай ем бізде Қазақстанда ғана! Салмақтап қарасаңыз ҚЫМБАТ деп ТІПТІ де айта алмайсыз.
Бір рет қана сатып аласыз да тозып, шұрқ тесік күйге түскеннің өзінде жұмыс істей береді.

