
A tünetek tükrében – Ínhüvelygyulladás 

 

  Beszéljünk most kicsit az ún. zongorista, vagy titkárnő betegségről, az ínhüvelygyulladásról. 
Az ínhüvelyek olyan érdekes szerkezetek, amelyek körbe ölelik az inakat, hogy a bennük lévő 
nyákszerű anyag segítségével megkönnyítsék, és súrlódásmentessé tegyék azok mozgását, s 
ezáltal az ujjaink akadálytalanul képesek legyenek kivitelezni például a zongora billentyűinek 
gyors egymás utáni leütéseit, vagy a billentyűzeten (régen írógépen) való folyamatos munkát. 
Ujjaink csodálatosan precíz mozdulataival fantasztikus dolgokat vagyunk képesek megalkotni, 
legyen az egy festmény megfestése, vagy egy szőlőfürt leszemezgetése, egy szál cérna 
befűzése, vagy egy Chopin keringő lejátszása a zongorán. Nem csak a kéz ujjai ilyen ügyesek, 
gondoljunk csak a lábbal festő művészekre! 

  Ha hosszú időn keresztül ugyanazt a monoton mozgást végezzük, mint például gépelés, kötés, 
zongorázás, vagy akár a számítógép egéren való klikkelés, akkor bizony előfordulhat, hogy 
ujjaink és a csuklónk fájdalommal jelzik, hogy pihenésre van igényük. Ha megadjuk nekik a 
pihenőidőt, akkor újra képesek jól, fájdalommentesen működni. Igen ám, de mi van akkor, ha 
rövid idő múltán a fájdalom visszatér, majd makacsul meg is marad. Az ujjaink mozgása 
ilyenkor érezhetően egyre döcögősebbé válik, elveszítik az olajozottságukat. A későbbiekben 
az is előfordulhat, hogy egy poharat sem tudunk megtartani a kezünkben. Elveszítjük ujjaink 
finommozgásos képességét, kezünk esetlenné válik, duzzadt és fájdalmas lesz. Ezek az 
ínhüvelygyulladás tünetei. Vajon mit akarnak üzenni nekünk?  

  Azért is érdekes ez a kérdés, mert sokan, bár ugyanazt a monoton kézimunkát végzik, mégsem 
üti fel a fejét a testükben az ínhüvelygyulladás egyetlen tünete sem. Talán van, aki érzékenyebb, 
van, aki többet elbír? Van, aki jobban odafigyel a testének jelzéseire és több rövid szünetet tart, 
míg a másik túlfeszíti a húrt? Igen, akár ez is lehet ennek a tünetegyüttesnek a hátterében. 
Mindazonáltal hajlamosak lehetünk arra, hogy könnyedén ráfogjuk e betegség megjelenését 
arra, hogy például a munkánkból adódóan törvényszerű, akárcsak a pedagógusok esetében a 
hangszálgyulladás. Pedig ez egy olyan általánosítás, ami könnyen eltereli a figyelmünket a 
valódi okról, ami a háttérben húzódik meg, ezért nem látszik rögtön. 

  Vegyünk például egy középkorú nőt, akinek a hobbija a kötés. Munkából hazatérve, miután 
elvégezte az otthoni feladatait, esti levezetésként kötöget. Ez segít neki lecsendesedni, ilyenkor 
kiengedi magából a gőzt, és így határozottan jobban is alszik. Szívesen végzi ezt a 
tevékenységet, de ahogy telik múlik az idő valahogy mégis egyre frusztráltabbá válik, és elkezd 
fájni a keze. Ettől aztán még frusztráltabb lesz, mert egyre fájdalmasabb az általa olyannyira 
szeretett dologgal foglalkozni. Megjelenik tehát egyfajta konfliktus a térben. Első ránézésre 
ellentmondásos, hiszen semmi értelme sincs annak, hogy valami olyasmi okozzon fájdalmat, 
amit szeret csinálni. Mégis, ha nem néz igazán a mélyére, akkor eljuthat odáig, hogy egyáltalán 
nem fog tudni kötni, mert a beállt, finommozgásra képtelen ujjak ezt nem fogják lehetővé tenni.  

  Nézzük meg, hogy mi lehet ennek a furcsa ellentmondásnak a hátterében. Kérdések merülnek 
fel ismét, hiszen csakis a kérdések nyitják meg bennünk azokat a kapukat, amelyeken át 
eljuthatunk a testi tünetekben rejlő valódi tartalmakhoz:  

Valóban szeretem azt, amit csinálok? /Kötés, gépelés, zongorázás, vagy bármi hasonló, jelen 
kérdések esetében mindegy./ Fontos számomra ez a tevékenység? Fontos nekem, hogy a 
környezetem hogy áll hozzá ahhoz, amit csinálok? Elismerik ezt a munkát/hobbit? Hogyan hat 
rám a környezetem véleménye? Mi van a frusztráltságom mögött? Talán nem veszik észre, 
hogy milyen ügyes vagyok? Talán nem értékelik túl sokra azt, amit csinálok? Lehet, hogy én 



magam értékelem alul magamat ebben a dologban? Esetleg az ügyességem, a tehetségem miatt 
mindenki engem kér meg arra, hogy ezt a dolgot csináljam, mert nekem ez úgyis könnyen 
megy? Csalódott vagyok? Úgy élem meg, hogy kihasználnak, vagyis „csak” használnak, 
anélkül, hogy igazán értékelnének? 

Mit érzek pontosan az ujjaimban, a csuklóban? Fájdalmat. Nem mozdul úgy, ahogy szeretném. 
Hogyan jelentkezik ez a fájdalom? Mintha lenne az ujjamban valami, ami akadályozná a 
mozgását.  
Ez az akadály tehát egyfajta megálljt parancsol az ujjaknak. Pihenésre, nyugalomra, csendre 
hívja őket. Azt az okot ugyanis, ami ebben a testüzenetben rejtőzik nem vagyunk képesek 
érzékelni a mindennapok pörgésében. Időt és teret adva magunknak azonban szépen kinyílik, 
hogy mi a valódi oka önmagunk akadályoztatásának, annak a belső konfliktusnak, ami szépen 
lassan jelenik meg testi tünet formájában. 

  Általában jellemzően olyan esetekben fordul elő leginkább ez a tünetegyüttes, amikor azt 
érezzük, hogy túl vagyunk terhelve. Azért nehéz ezt látni, mert voltaképp fizikailag egyáltalán 
nem megterhelő az, amit csinálunk, mégis így éljük meg. Amikor megjelenik az első olyan 
gondolat, hogy nem értékelik a munkánkat, hogy kihasználnak, hogy visszaél a környezetünk 
a bennünk rejlő adottságokkal – a türelmünkkel, a tehetségünkkel, a segítőkészségünkkel, stb., 
akkor kel életre bennünk az ellenállás első csírája. Még mi sem vagyunk ennek tudatában, 
hiszen lényünkből adódóan szívesen segítünk, szívesen megcsináljuk, szolgálatként végezzük 
a munkát, amíg meg nem jelenik az érzés, hogy valami nem stimmel. Nem tudjuk, hogy mi az, 
és nem látjuk, hogy miért leszünk egyre fáradtabbak, elnyűttebbek, és miért nem tudjuk 
kipihenni magunkat. Nem értjük, hogy miért lesz egyre nehezebb nekilátni annak a feladatnak, 
vagy hobbi tevékenységnek, amit annyira szeretünk/szerettünk korábban csinálni. És, ha még 
ekkor sem nézünk a mélyére, akkor bizony megjelenik a fájdalom. A belső ellenállásunk 
energiája utat tör magának épp az ínhüvely területén, hiszen egyedül itt tudja megmutatni 
nekünk azt, amit eddig nem akartunk meglátni. „Állj meg! Hagyd abba, amit csinálsz!” – Mi 
mást tehetünk ekkor. Mindenképp pihenőpályára kerülünk, mert, ha még ekkor sem vagyunk 
hajlandóak megállni, akkor végül a gipsz, vagy sínágy hozza meg az ujjaink számára a 
nyugalmat.  

  A gyógyuláshoz nem kerülhetjük el az őszinte befelé fordulást, és a valódi okok felismerését. 
Ha ez kimaradna, akkor hiába is válik tünetmentessé az állapotunk, rövid időn belül 
visszatérnek a befelé hívó, megálljt parancsoló fájdalmas tünetek. Ám a döntés most is, mint 
mindig a saját kezünkben van.  
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