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• جاسم بهمن
يعالج احدى احلاالت

الحجامة ال تشفي األمراض  ٪ 100وأسعارها مبالغ فيها

بهمن :الوجبات السريعة وراء ظهور الشعر في وجوه الفتيات
الكركم مع الحليب أو البيض مضاد حيوي ألمراض الشتاء
كتب فهد احلمود:
أكد املعالج الشعبي جاسم بهمن
ان احلجامة عالج مساند ملا يقوم
به من عالج للعظام أو العضالت
الف��ت��ا ً ال���ى اه��م��ي��ة امل����اء احل��ار
وممارسة رياضة املشي واألكل
الصحي.
وأض����اف ان ب��ع��ض ال��ع��ي��ادات
اخلاصة بدأت باملتاجرة متناسني
شرف املهنة وهو مساعدة املرضى
مطالبا احلكومة بدعم املعاجلني
ال��ش��ع��ب��ي�ين ب����دال م���ن دع��م
ال��ع��ي��ادات وال��دك��ات��رة
ال��ذي��ن يعملون في
التجارة.
ج����اء ذل����ك عند
اس����ت����ض����اف����ة
اإلع���ل��ام������ي
م���ح���م���د امل�ل�ا
في برنامجه
وج��������ه��������ا
ل��وج��ه على

• جاسم بهمن

تلفزيون «الشاهد» املعالج جاسم
بهمن للحديث عن أبرز األمراض
التي تتعلق بفصل الشتاء وخاصة
أمراض العظام والعضالت.
وقال إن أغلب األطفال معرضون
للكسور وذلك بسبب سوء التغذية
وعدم شرب احلليب واكل البيض
الذي يساهم كثيرا في منح اجلسم
للكالسيوم مبينا بأن املشروبات
الغازية تسبب هشاشة للعظام
ولهذا السبب تنكسر بسهولة.
وك��ش��ف ع��ن معاجلته للسحر
ومحاربة اجلن خالل
فترة عمله إال انه
ال يود فتح هذا
الباب وذلك
ال نشغا له
ال��ت��ام في
ال���ع�ل�اج
ا لشعبي
ال�������ذي
ي���ق���وم
ب���������ه

طوال فترة أيام األسبوع ..وفيما
يلي تفاصيل احلوار:
• ما رأيك بالطب البديل؟
 بالنسبة للدكاترة ان كانوايقصدون احلجامة فهي ليست
بالطب البديل كونها منذ أي��ام
ال��رس��ول عليه الصالة والسالم
وه��ي قبل الطب احلديث فالطب
البديل بالنسبة ل��ي ع��ب��ارة عن
شخص مي���ارس أم����ورا ً بنفسه
واستغرب األسعار التي يطالبون
بها املرضى والتي قد تصل إلى 50
أو  60دينارا ً للكشف فقط ولهذا
فان أغلب املعاجلني أو الدكاترة
يستغلون معنى الطب البديل كما
استغرب م��ن احلكومة دع��م من
لديهم عيادات خاصة وك��ان من
املفترض ان تدعم من ميارسون
هذا العمل باحترافية في بيوتهم.
• أالح��ظ أن كل ما تقوم به من
ع�لاج يتعلق باحلجامة فلم هذا
التركيز؟
 نحن قمنا باالستعانةباحلجامة من ضمن
العالج ففي السابق
ع��ن��دم��ا ك��ن��ت اق��وم
بتعديل الظهر أو
القدم ال يشعر املريض
بالشفاء  % 100لذلك
استعنت باحلجامة
ك����ون����ه����ا ت��ف��ي��د
ومكملة للعالج
ف���احل���ج���ام���ة

وضع األقدام في الماء الحار ينشط الدورة الدموية
لوحدها ال تنفع.
• هل الوجبات السريعة تؤثر
على هرمونات اجلسد؟
 ال يوجد لدي املام بالكشف عنهذه األمور وهناك دكاترة خاصة
تفيد بايجابيات وسلبيات الطعام
ولكثرة احل��دي��ث ع��ن سلبياتها
فانه من األفضل ان تتحاشى هذه
الوجبات بسبب أضرارها بالكبد
وامل��رارة والقولون فهناك فتيات
ظهر لهن شعر في وجوههن.
• ماذا يأكل جاسم بهمن؟
 ان��ا ط���وال أي���ام األس��ب��وع آكلمرة واح��دة فقط كل يوم إال يوم
اجلمعة كوني متواجدا ً مع االهل
فتكون وجبتي االفطار والغداء.
• كيف تأكل وجبة واحدة فقط؟
 ه��ذه ه��ي احلقيقة ف��أن��ا اق��ومبتحضير وج��ب��ة االف��ط��ار وقبل
البدء باالفطار اح��رص على أكل
سمسمية جوز ولوز وزبيب وحبة
البركة والتني وبالنسبة لالفطار
فهو بيضتان مع ثوم وبصل وزيت
زيتون ممزوج بالكركم ،واحلليب
ممزوج مع الشوفان.
• ه�����ل ه����ن����اك ع���ل��اج غ��ي��ر
الكورتيزون؟
 أكثر احل��االت التي يكون فيهاالم في املفاصل أو الرقبة دائما ما
تكون بسبب اخلشونة أو نقص
امل��اء لذلك عند معاجلتها باملاء
احل���ار تشعر ب��ال��راح��ة فعندما
نقوم بوضع اقدامنا في ماء حار

فان ذلك له الكثير من الفوائد كون
أعصاب اجلسد جميعها متصلة
ب��ال��ق��دم وب��ه��ذا ن��ق��وم بتنشيط
ال���دورة الدموية ول��ذا ف��ان امل��اء
احلار يعطي الراحة كما هو احلال
مع الكورتيزون.
• هل تؤمن بعلم الطاقة الكونية
والسلبية وااليجابية؟
 هذا علم بسيط لم أقم بدراستهوحقيقة لم اسمع عنه كثيرا.
• هناك الكثير من األم��راض التي
تصادفنا عند تغير اجلو وخاصة
في فصل الشتاء فما احلل للوقاية
منها؟
 لو ان كل إنسان استعمل ملعقةكركم مع احلليب أو البيض في كل
صباح لكانت كاملضاد احليوي
وكذلك املاء احلار.
• هل الكآبة تؤثر على األعصاب؟
 نعم فهي تؤثر على أعصاباجلسد وكذلك على املعدة ولكنهم
يقعون ضحية من يؤكد لهم بان
هذا سحر.
• هل تؤمن بالسحر؟
 بالتأكيد فقد مت ذكره في القرآنولكن لن يصيبنا إال ما كتب الله
لنا ول��ك��ن ضعيف اإلمي���ان يتم
سحره بسرعة.
• هل تعمل على فك السحر؟
 نعم استطيع ان اف��ك السحروكذلك اجلن وقد كنت اعالج احد
امل��رض��ى ف��ي ع��م��ان وبالصدفة
وج���دت لديهم ف��ت��اة ي��وج��د بها

ج��ن وعند ق��راءت��ي عليها خرج
اجلن ال��ذي كان يسكنها ولكنني
متخصص في العالج الطبيعي
وق��د س��اف��رت الكثير م��ن ال��دول
بطلب من أشخاص في السعودية
واالم��ارات ولكن العمل بالقراءة
وفك السحر متعب جدا.
• كيف تتعامل مع هذه احلاالت
وما سبب التعب؟
 كل إنسان يقرأ يشعر بالتعبكونه ف��ي ح��رب م��ع اجل��ن ولكن
للعلم ال اريد ان افتح هذا الباب إال
في احلاالت املستعصية.
• ما سبب الشكوى الدائمة للعمود
الفقري والديسك؟
 بسبب عدم ممارسة الرياضةواجل��ل��وس لفترات كثيرة حتى
مطب الشارع قد يؤثر على الظهر
مع حمل األوزان الثقيلة.
• هناك أطفال يتعرضون للكسور
بسرعة بالغة فما األسباب؟
 بسبب ع��دم قيام األم باعطاءابنها احلليب أو البيض املسلوق
الذي يقوم على تقوية العظام لذلك
جند ان كل من يتناول البيبسي
يتم كسر عظمه بسهولة بسبب
الهشاشة ولذلك فجميع أدويتنا
تتم عن طريق االكل.
• م��ا سبب أم���راض ال��ع��ظ��ام أو
اإلحساس باخلدر؟
 كما ذك���رت ل��ك ع��دم ممارسةال��ري��اض��ة إض��اف��ة إل��ى ال��ن��وم أو
اجللوس باخلطأ.

أستطيع فك السحر وإخراج الجن وعالج المرضى

