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Rutas liikemedelsbild
Det iir svirt att hitta symtomen i repertoriet,
och man miste liira sig Rutas bild istiillet.

Skador och vdrk
Ruta liknar Rhus-t. genom att personerna
iir rastldsa, blir siimre av kallt, fuktigt va-
der, siinre av avkylning och siimre av 6ver-
anstriingning. Men hos Ruta drabbas ofta
senoma och di bcijarsenorna.

Ruta hittas ocks6 vid problem med ben-
hinnan, speciellt dar huden ligger niira ben-
ytan.

Skador kiker ldngsamt och liimnar en ftir-
h6rdnad. Det kan vara en fcirhirdnad, som
finns kvar i minader och 6r, och som fort-
farande 6mmar.

Overanstriingning av senor kan liimna
kvar en knuta pi senan. Det kan kiinnas
somenfumdr.

Kontraktion av muskler och senor
Man kan ocksi se en allt mer tilltagande
kontraktion av bcijarsenan s5 att handen
eller foten bcijs ihop allt mer. Tirna kan till
och med dras in under foten. M<ijligen kan
detta l iknas vid fing hos djuren. I
repertoriet finner vi Ruta under rubriken:
Ben, kontraktion av muskler och senor (2).
Under denna rubrik hittar vi ocks6
Graphites (3), som iir ett medel minga fbtt
bra resultat med vid f6ng.

Ann-Britt Bolinder,
en presentation
Jag avslutade min utbildning
till djurhomeop at vitren 2002
vid Svenskt center ftir klassisk
homeopati, och tar nu emot
bide smidjur och hiistar. N6-
gon ko liir det ocksi bli fram6-
ver, eftersom jagiirBlh Sdiirna.

Jag har nyligen flyttat till-
baka till SkSne med min familj,
efter 17 6r i Stockholm. Vi har
kcipt en stor hiistgird utanfcir
Helsingborg, dtir vi kommer
att bedriva avel av andalusier,
ha inackorderingsstall och
kursverkamhet.
TeI. 042-832 66, 07 0-7 50 89 66

Flerafusiska symtom
Ogonproblem finns i Rutas liikemedelsbild.
Di speciellt efter dveranstriingning vid liis-
ning eller "pilligt" arbete, t.ex handarbete
pi humansidan. Rcidhet syns i 0gonen, och
individen kiinner smiirta och kan inte kon-
centrera seendet pi en punkt. Hu'uudviirk
foljer. Det kan kiinnas som en spik slis in i
huvudet. Ogonen kiinns som'tlOUottur".
Fdr envanlig cigoninflammation llimpar sig
dock Euphrasia, Belladonna eller Aconitum
biittre enligt Kent.

Smiirta, fdrstoppning och prolapsus av
rectum iir vanligt hos Ruta. Prolaps av
rectum efter fcirlossning likas6. Ett lustigt
syntom iir illamiende, som kiinns i rectum.
Diir stir enbart Ruta som medel.

Ruta blir svag i benen vid trcitthet. Be-
nen viker sig niir hanlhon reser sig, eller
individen vinglar och snubblar. Viirre niir
han {ron gir uppfbr trappor. Kan ocksi vara
f<irlamad i benen.

Ruta iir ett reumatiskt medel. De medel
som lir kiinsliga ftr kyla, blir siimre av kyla,
viita, storm kallas ofta reumatiska medel.
Vanligt med ischias, vilken blir sdmre av
kalla omslag och av att l igga ner.

Osciker mental sida
Det har inte gjorts tillr?ickligt minga prdv-
ningar pi medlet fdr att vi ska fb fram spe-
cifika mentala symtom. De vi hittar i
repertoriet fdr humansidan ?ir ganska all-
mtingiltiga.

En ganska gniillig och irriterad individ,
som siiger emot och rir missncijd med sig
sjiilv. Personen siiger en sak och menar en
annan. Kan ocks6 fb fcir sig att andra fcir-
sciker luras.

\ /inrutan. Ruta graveolers, som vi od-
Y lar i v6ra tr2idg6rdar. kommer fr6n Syd-

europa och anviindes flitigt i medicinen ftirr.
Den ansigs bl.a kunna bota epilepsi, hys-
teri, hydrofobi, rigonproblem, kolik hos
hysteriska kvinnor och magproblem.

I Vermeulens Concordant Materia
Medica stiLr det att Ruta verkar p6 ben-
hinnan och brosket, dgonen och livmodern.
Problem med bcijarsenorna. Det bildas
ptiagingar pd benhinnan, senor och le-
der, speciellt runt vristen. I hela kroppen
kiinns smiirta, som om man blivit slagen.

I Materia medica av Clarke stir det att
Rhus toxicodendron (Rhus-t.) har en smiirta
som efter en vrickning/striickning, medan
Arnica har en smiirta som efter ett slag.
Ruta har ocksi smiirta som efter ett slag,
men till skillnad frin Arnica, diir smiirtan
sitter i hud och muskler, si sitter det hos
Ruta i skelettet.

Ruta iir ett av de viktigaste medlen fcjr
skador mot skelettet. Det kan kiinnas som
om sjiilva benmiirgen smiirtar, och som om
man brutit benet. Om nigon vrickat sin
ankel kan Ruta vara ett bra medel. In-
flammationer i leder ochproblem med led-
viitskan iir andra ledande symtom.

I Kents Materia Medica stir det att man
ofta gldmmer bort Ruta och ger Rhus-t. el-
ler Argentum nitricum istiillet. Ruta dr inte
s6 viilkiint.
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Jag blev uppringd av Mona, tigaren till Mr
X den 19 juni 2001. Hiisten hade di pro-
blem med en hiilta efter en vrickning i maj.
(forts. nrista sida)
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