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פורסם במגזין "זמנים הומאופתיים .גליון )......
ביקורת ספרים
לואיס קליין ,הומאופת קנדי ,הוא תופעה ייחודית .איכויותיו כמטפל וכמורה ניכרו היטב בסמינר בן
יומיים שהעביר פה ,בתחילת קיץ  .2009ומי שמכיר את ספרו הקודםClinical Focus Guide to ,
( ,Homeopathic Remediesמטריה מדיקה של רמדיז ידועות וחדשות) מחכה בשקיקה לכל ספר נוסף
שמוציא לו קליין.
גם ספרו החדש של לו קליין הנו מטריה מדיקה – מטריה מדיקה של רמדיז שמקורן בנוזודות .זה
כשלעצמו תופעה ייחודית – ספר בן למעלה מ 500 -עמודים ,כולו מוקדש למטריה מדיקה של רמדיז
שמקורן בנוזודות .אך לא רק מטריה מדיקה .פרק ההקדמה ( 50עמודים) הוא פנינת טקסט
הומאופתי .עם קריאת ההקדמה יורדת ההבנה  -אין תוקף לשום טקסט הומאופתי (כולל מטריה
מדיקה) ללא דיון המבהיר ומבסס כמה הנחות יסוד ע"פ פועלת ההומיאופתיה וע"פ פועל הכותב
עצמו .אך אל לכם להירתע ולו לרגע ,אין מדובר בהתפלפלות פילוסופית לשמה – קליין ,צלול
המחשבה ,פורש לפני הקורא כמה מושגים והגדרות רלוונטיים בשפה פשוטה ,ישירה ונהירה.
משפט הפתיחה" :הומיאופתיה יכולה לטפל בהשפעות השארית של הדלקת (או הזיהום) אף שהגרם
המזהם אינו נוכח יותר"  .מכאן קצר המרחק להבין את אופן התבססותן של המחלות הכרוניות וכיצד
"החתמה" זו עוברת אל הצאצאים ,כל זה כבר ללא נוכחות הגורם המזהם .מכאן קפיצה קטנה
להגדיר מהי מיאזמה " :תזוזה אנרגטית שבאה לידי ביטוי כסמנים מקדימים של אזורי חולי (עוד
בשלב כמוס ,טרם הופעת סימנים)" .וכאן נדרש דיון קצרצר לעניין "אותם סמנים מקדימים" מה
שמביא אותנו להגדרת  :Dispositionמה שמעצב את דרכו הייחודית של כל אחד ואחד מאיתנו
להגיב לאירועים וזה כולל את אותן תכונות נילוות קבועות (חיוביות ושליליות) שקובעות בסופו
של דבר את העמדות ,הכוונות והפעולות שלנו .מפה אבחנה חדה וכה חשובה בין דיספוזיציה
ופתלוגיה :הדיספוזיציה משחקת תפקיד מכריע בבחירת הרמדי אך הערכת מידת ההצלחה של
נטילת הרמדי טמונה במידת השינוי לטובה בפתלוגיה .האנמן מדבר על "השמדת המחלה" ולא על
שינוי הדיספוזיציה ,במעקבים הראשונים .אחרי הסבר על המונח מיאזמה והסבר על המונח נוזודה,
עובר קליין לסקירה היסטורית של התפיסה המיאזמתית .הוא מיישב בלשון פשוטה הבנות של הנמן
ושם אותן בקונטקסט היסטורי ,מגשר בין גורמי חולי מסוימים מוגדרים אובייקטיביים (מזהמים) לבין
המועדות של הפרט (הקרקע עליה צומת החולי) ו"אפקט השארית" הסולל את הדרך לסינדרום
הכרוני המשתלהב לסרוגין .כל זה תוך ציטוטים ממוקדים וענייניים מהטקסטים של האנמן ,ובני זמנו
(בונינגהאוזן) .בפרק ,סקירה של התפיסה המיאזמתית במאות ה ,18-ה 19ובמאה ה 20-וכן בשנות
ה 2000-כולל תפיסתו של שנקרן.
לקראת חלק המטריה מדיקה (החלק הארי של הספר) פרק קצר המציע מודל טקסונומי (מיון וחלוקה)
של נוזודות מבקטריות תוך זיקה לקלאסיפיקציה המיקרוביולוגית שלהם ורשימה של נוזודות
מפרזיטים .אח"כ פרק המציע דרכים לזהות נוזודות וכיצד לתת אותן .קליין מצביע על החסרים ב:
 comprehensive dispositional statesשמאפיינים את מרבית הנוזודות ,במיוחד על רקע העובדה
שחלק ניכר מהמקרים הם תוצאה של תורשה ולפיכך בעלי סימפטומטולוגיה עדינה וקשה להגדרה.
בהמשך קליין מציע תמות כלליות שמהוות קווים מנחים לזיהוי מקרים שיהיו זקוקים לנוזודות
ומתודולוגית עבודה מסודרת.
בחלק המטריה מדיקה מסודרות הרמדיז לפי הטקסונומיה שמוזכרת לעיל  Berkholderilesואחריהן
 ,Enterobacteriales ,Actinomycetales ,Clostridilesו .Parasitic Protozoa-אך אל תיפול רוחכם
למראה השמות שוברי השיניים .בתוך הקבוצות האלו תימצאו רמדיז מוכרות וידועות כגון,

 Hyppozaeninum, Pertussinum, Botulinum, Diphtherinum, Bacillinum,ולצד הBowel -
 Nosodesואפילו  ,Rattusכמו גם נוזודות פחות ידועות כמו ( Johneunumאותו הזכיר בסמינר האחרון
פה) .כל קבוצה זוכה להקדמה משלה ופורמאט הכתיבה דומה לזה שבספרו :Clinical Focus Guide
 ,Mind and disposition Focus, Physical Focus,מבחר ציטוטים ממקורות הומיאופתיים בני זמננו,
מבחר ציטוטים ממקורות מסורתיים ,מקרים (!) ולבסוף .remedy relationships
לו קליין מגשר ע"פ  200שנה של תיאוריה ופרקטיקה הומאופתית בקלילות ובאלגנטיות ,ראשו
בהבנת התיאוריות ורגליו ניצבות איתן על קרקע הניסיון הקליני .הנה לכם הומיאופת שלם.
בקרוב ,סמינר בין יומיים עם לו קליין ,בית סוראסקי .....לא להחמיץ!

