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I mIn TRÄDGÅRD   Rita i Täby

Det finns många sätt att använda sin 
trädgård på.

Osteopaten Rita Borenstein har gjort 
sin till en fristad för stressade själar.

– Jag ser trädgården som en  
förlängning av mig själv, säger hon.

Ritas trädgård läker  
trasiga själar

Text: Karin Grahn Wetter  Foto: Emma Mattsson
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PPÅ TEGVÄGEN i Täby ligger de 
gula villorna på rad. Men för att 
komma in på Rita Borensteins 
tomt måste man gå igenom ett 
valv av humle, Alkemist- 
rosor och Jackmani-klematis. Den 
bladbeklädda pergolan är grän-
sen mellan en stressig vardag och 
Rita Borensteins egen värld. ”Mu-
mindalen” som en av hennes kli-
enter kallar den, eftersom Rita ur-
sprungligen är från Finland. Själv 
kallar hon den för ”trädgårdsprak-
tik”, en plats dit människor kan 
komma för att få ro och läkning.

– Trädgården fungerar som en 
scen för mig, en grund till det jag 
gör. Det är en värld där allting  
lever och växer. I en sådan miljö 
fungerar all behandling mycket 
bättre, säger Rita.

Hon är osteopat, en terapeut 
som behandlar kroppen som en 
helhet. Bland hennes klienter 
finns de som upplevt riktiga trau-
man och personer som lider av 
ryggskott. Hon får även besök av 
sönderstressade präster, läkare 
och affärsmän som tappat bort 
vad de tycker är viktigt i livet.

– Jag analyserar inte, jag är inte 
psykolog. Jag försöker bara lyfta 
personerna och hjälpa dem att 
hjälpa sig själva. 

HON GÅR MED SMÅ STEG över 
gräset i ett par vita tofflor. I car-
porten porlar en blå fontän intill 
den blommande malvan och trä-
bänken som utgör väntrummet. 

I det som förut var ett garage har 
Rita sin mottagning. En massage-
bänk, en samtalshörna och väg-
garna målade i varma mjuka  
färger. Men grunden för behand-
lingen är det som ligger utanför 
dubbelfönstren. Där står en en-
sam stol i gräset framför den lilla 
näckrosdammen. Intill krydd-
gården finns en bänk där besö-
karna kan slå sig ner och följa 
humlornas arbete bland isop och 
echinacea. 

– Det är terapi bara att vara i en 
trädgård, men det kan vara svårt 
att känna det själv. Jag vill ha gott 
om tid för varje klient. Många 
som kommer hit vill först och 
främst få hjälp att hitta ett lugn.

PIONERNA HAR BLOMMAT ÖVER 
och i rabatterna prasslar ring-
blommor, vallmo och Prins Gus-
tafs öga. Stora solrosor, svarta 
och röda vinbär börjar ta vid. 
Rita har arbetat som sjuksköter-
ska i tjugo år. Hon insåg tidigt 
att hon ville ägna sig åt att hjälpa 
människor och drömde om att bli 
biståndsarbetare. Men sjukhus-
miljön dränerade henne på ork 
och inspiration. Efter att ha arbe-
tat som terapeut med mottagning 
i centrala Stockholm flyttade hon 
ut verksamheten till Täby. 

– Jag märkte att folk hellre 
kom hit. Ibland tänker jag att det 
är märkligt att så många av mina 
kollegor inte använder miljön 
mer i sina behandlingar. Rum-

met där en terapeut tar emot sina 
klienter är ofta ganska trist. Det 
finns förstås en tanke i det, att 
miljön inte ska störa. Men jag vill 
hellre sitta i en miljö där både jag 
och min klient känner att vi vill 
vara hela dagen. 

HON LETAR FRAM en familj 
rucola sallad som nästan begravts 
av gräset. Smala gångar sling-
rar sig fram mellan yviga buskar 
och trassliga snår. Mumindalen är 
ingen plats för pedanter. 

– En trädgård har en rytm. 
Man sår, det gror, blommar och 
dör. Jag använder det mycket som 
symbolik. En kvinna som var väl-
digt deprimerad pratade om att 
slänga allt gammalt bakom sig. 
Vi kom fram till att hon skulle 
slänga det på komposten så att 
det kunde förvandlas till närings-
rik jord där hon kunde plantera 
något nytt. 

I trädgården finns bara blom-
mor som trivs naturligt i nordiskt 
klimat. Inga exotiska växter eller 
arter som hon behöver oroa sig 
för. Ringblommorna står i kor-
gar för att hon inte ska bli stres-
sad över att sniglarna ska äta upp 
dem. Trädgårdsintresset är stort, 
men otvunget. 

– En del som kommer hit be-
rättar att de har haft svårt att vara 
i trädgårdar för att det är så för-
knippat med arbete. Men hos mig 
behöver de inte göra någonting. 
Här kan de bara vara. H

Jag är inte psykolog. 
Jag försöker bara 
!yft" personerna 
och hjälpa dem att 

hjälpa sig själva

 En röd solhatt, Echinacea, i kryddträdgården.
 Trädgården är lika viktig sedd inifrån som ute. Från mot-

tagningen blickar man rakt ut i grönskan.



H!"#gt $%&'  61H!"#gt $%&'  61

Det är  
terapi bara  

att vara i träd-
gården

O!teopati
Osteopati bygger på att krop-
pen är en enhet, där alla delar 
hänger ihop och är beroende 
av varandra. Osteopaten arbe-
tar direkt på patientens kropp 
med händerna och använder 
inga redskap eller instrument. 

Några exempel på behand-
lingsbara symptom är rygg- 
och nackbesvär, ischias, huvud-
värk, migrän, yrsel, andnings- 
och matsmältningsbesvär, värk, 
förslitningsskador och stress. 

Som ny patient får du ge en 
fullständig sjukdomsberättelse 
eftersom behandlingen anpas-
sas efter varje enskild patient. 

Källa: Svenska osteopatförbundet
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