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O ve n

Dan bo v vas prebudil kar nekaj

novih želja, poleg tega se boste

marsičemu odpovedali. Morda

želje sploh ne bi bile nič posebne-

ga, če jih ne bi sklenili z nekom, ki

vam veliko pomeni.

Bik

Prehod Lune iz pogumnega Strelca

v resnega Kozoroga vas bo usmeril

k uresničitvi poslovnih in finan-

čnih zadev. Zdaj se boste sposobni

odločati bolj preudarno in pred-

vsem odločno.

D vo j č ka

Nekdo se bo res potrudil za vas, a

bo pričakoval tudi nekaj v zameno,

kar vas bo presenetilo. Morda bo

šlo za prijatelja, ki bo lačen vaše

pozornosti in pogovora z vami.

Ra k

Potrebujete le majhen namig, po-

sebno glede dela ali izpitov, toda

pomembno je tudi, da ga pravo-

časno prepoznate in izkoristite.

Večji konflikt v napačnem trenut-

ku ne more obroditi sadov.

Le v

Komplimenti vam vračajo optimi-

zem, ki ste ga v zadnjem času iz-

gubili. Z veliko planetov, ki vas

podpirajo, dobivate pozitivno

energijo energije, ki jo bo treba

i z ko r i s t i t i .

D evica

V dopoldanskih urah vas bo spre-

mljala Luna v zanimivem Strelcu,

zato bo na vašem obrazu nasme-

šek, ki bo nalezljiv tudi za okolico.

Te žko pa se boste soočali z resnim

delom in obveznostmi.

Te ht n i ca

Zaživite bolj sproščeno življenje. V

službi vam bo šel nekdo pošte n o

na živce, vi pa kar ne boste zbrali

poguma, da bi se soočili z njim.

Prej ko boste opravili, bolje bo za

va s.

Ško r p i j o n

Te žko se boste zadržali, pa vendar

poskusite in ne mešajte zasebnih

ter poslovnih zadev. Le tako bodo

va še skrivnosti lahko ostale samo

va še. Včasih je bolje nekoliko sa-

mevati kot biti izpostavljen.

Strel ec

Dopoldne vas bo navdihovala pri-

jetna Luna v vašem znamenju, ki

bo odstranila blokade in strahove

ter vas popeljala v razigrano po-

čutje. Sreča se lahko nasmehne tu-

di samskim.

Kozo rog

Poglobljeno se boste lotili dela na

sebi in napredovali, še posebno na

področju komunikacije. Notranjo

moč in energijo vam bodo podarili

dobri rezultati, ki jih boste danes

dose gli.

Vo dnar

Va ša domišljija in potreba po moč-

nem vznemirjenju bo nebrzdano

n a ra ščala. Vaše želje in vaši pogle-

di na svet se bodo precej spreme-

nili, tisto, o čemer ste včeraj sanja-

li, bo čez noč postalo nepomem-

b n o.

Ribi

Danes čutite ugodnejše vibracije.

Vzpostavljajo se odlični pogoji,

celo za nekaj, kar ste pričakovali,

da se bo zakompliciralo. Nekoga

boste prebudili s svojo odlično

e n e rg i j o.

H o ro s ko p

Po večini si predstavljamo,

da je spolnost nekaj povsem

intimnega in stvar osebnih

odločitev, a imajo nanjo

v resnici velik vpliv družba ,

kultura, družina in verska

prepričanja. Da tudi na

polje seksualnosti vdirajo

številne norme in vrednote,

najglasneje kaže

fenomen devištva .

D evišt vo

Ko vrednost ženske določa nekaj kapljic krvi

Sandra Krkoč

Vloga in pomen devištva sta se skozi

zgodovino spreminjala, to, kakšen sta-

tus je imelo v določeni kulturi deviš-

tvo, pa je bilo odvisno predvsem od

prevladujočih norm in vrednot. V

smislu prepovedi je devištvo v današnji

zahodni družbi resda izgubilo svoj po-

men, a njegova veljava še vedno sili na

p ovršje v drugačnih kontekstih. Pole-

mike potekajo že ob sami definiciji iz-

gube devištva, saj se je to dolgo opre-

deljevalo zgolj kot penetracijo penisa v

vagino, dandanes pa nekateri sem priš-

tevajo tudi oralni in analni odnos ali

vzajemno masturbiranje.

Domena svečenikov in stark

D evištvo so kot dar, ki ga je treba hra-

niti za poročno noč, začeli dojemati

šele s prihodom monoteizma. Pri

nekdanjih politeističnih ljudstvih

enako kot pri še obstoječih naravnih

mnogob oških ljudstvih namreč velja,

da moški za svojo partnerico nikoli

ne predstavlja prvega človeka, s kate-

rim je vstopila v spolne odnose, saj

defloracijo zanj opravi nekdo drug.

Sledeč teorijam Sigmunda Freuda so

namreč ta ljudstva verjela, da se med

razdevičenjem pri ženski sprosti so-

v ra žnost do moškega, ki lahko prev-

zame tudi patološke oblike. Tako so

denimo pri različnih avstralskih ljud-

stvih defloracijo opravljale starejše

ženske, na Filipinih je menda za to

obstajal poklic, ki ga je izvajal dolo-

čen moški, pri nekaterih eskimskih

plemenih pa je bil za razdevičenje za-

dolžen svečenik. Kot pojasnjuje

psihoterapevt dr. Zoran Milivojević,

se nekaj podobnega dogaja tudi v da-

našnji družbi, saj lahko tisti fantje, ki

niso zainteresirani za emocionalno

vez, ob ugotovitvi, da je dekle devica,

defloracijo prav tako prepustijo neko-

mu drugemu, ker se zavedajo, da jo

pogosto spremljata krvavitev in tudi

močno čustvovanje.

Pri starih ljudstvih v Sredozemlju je

obstajal tudi ritual nekakšne obredne

prostitucije, ko so device svojo nedol-

žnost prodale najbrž zato, da bi zbrale

denar za doto. Velikokrat pa so deviš-

tvo žrtvovale obrednemu predmetu,

denimo pri Rimljanih, kjer so se dekle-

ta, preden so občevala s svojim mo-

žem, morala nasaditi na kamniti falični

kip Mutunus Tutunus. Monoteizem vso

to logiko povsem prevrne, saj dekleto-

va nedolžnost postane rezervirana iz-

ključno za njenega moža, kar po Freu-

dovem mnenju ni nič drugega kot »na-

daljevanje pravice do izključnega las-

tništva nad žensko, ki nastopa kot bis-

tvo monogamije«. Za moškega odtlej

d ev i štvo torej ne pomeni več strah

zbujajočega tabuja, ampak »zapoved

posedovanja« ter zagotovilo za ned-

voumno očetovstvo in s tem konec

skrbi, da njegovo bogastvo ne bi prešlo

na lastno potomstvo.

Nadzor nad žensko spolnostjo v

obliki zahteve po devištvu je po

mnenju dr. Zalke Drglin z Nacionalne-

ga inštituta za javno zdravje povezan s

»patriarhalno potrebo po kontroli nad

plodnostjo in rodnostjo, hrbtna stran

tega pa je poskus nadzora nad slastmi

in radostmi žensk, ki so za nekatere še

vedno problematične«. Pristavlja pa še:

»Od mlade ženske se pričakuje, da las-

tnega telesa pred poroko 'ne bo upora-

bljala' in da se bo tako podredila ene-

mu od pojmovanj spolnosti, kjer naj bi

moški 'jemal', ženska pa 'dajala'.«

H ginekologu po certifikat

Glede na izsledke ameriške raziskoval-

ke zgodovine seksualnosti Hanne

Blank nedolžnost ne ponuja nobenih

dokazljivih evolucijskih prednosti in je

ne odraža nobena biološka nuja. Deviš-

tvo ima tako pomen le v določenem

kulturnem, družbenem in moralnem

smislu. Denimo vestalke, svečenice bo-

ginje Veste, ki so skrbele, da ne ugasne

večni ogenj, so žive zakopali, če so iz-

gubile nedolžnost pred koncem tride-

setletnega služenja svojemu poslan-

stvu. V 18. stoletju so marsikje verjeli,

da spolne bolezni lahko pozdravijo le z

občevanjem z devico, zaradi česar je

prihajalo do številnih posilstev, kar se

sicer ponekod še vedno dogaja. V is-

lamskem svetu ženske, ki na poročno

noč ne dokažejo svojega devištva, tudi

danes tvegajo izobčenje iz družine ali

celo linčanje.

Dandanes je medicinsko dokazano,

da ženska ob prvem spolnem odnosu

ne krvavi nujno, saj se lahko rodi brez

himna, ta se morda pretrga zaradi dru-

gih fizičnih aktivnosti in vstavljanja

n ed o l žnost kot konstrukt, v katerega

so ujete cele generacije žensk,« razmiš-

lja Drglinova.

Na drugi strani pa poseg himeno-

plastike izkoriščajo tudi dekleta, ki s

prodajanjem svoje deviškosti bogato

služijo in si tako nekatera med njimi

d ev i ško kožico dajo rekonstruirati celo

večkrat. Vendar prodaja nedolžnosti

nikakor ni sodoben fenomen, temveč

je s spletom ponudba le postala bolj

dostopna; devištvo se je denimo šte l o

za dragoceno blago že pred stoletji

med gejšami, na neki način pa se je v

tradicionalnih družbah, ko so dogovori

za poroko temeljili predvsem na pre-

moženjskem stanju, v kompletu pro-

dajalo tudi deviškost .

Vir informacij mame in vrstniki

Dr. Ivan Bernik, predavatelj na Fakul-

teti za družbene vede, in dr. Milivoje-

vić se strinjata, da je v današnji zaho-

dni družbi devištvo po pomenu izrini-

la spolna izkušenost. »V subkulturi,

kjer je mlado dekle devica, medtem

ko je večina njenih prijateljic že izgu-

skoraj edini pomemben 'kapital'. Prav

zato obstajajo različna merila za moš-

ko in žensko devištvo, čeprav, kot ka-

žejo podatki, ta razlika izginja. Razis-

kava na Finskem iz leta 2007 je poka-

zala, da imajo mlade ženske že večje

število spolnih partnerjev kot njihovi

moški vrstniki. Še pred dvema dese-

tletjema je bilo to povsem nepredsta-

vl j i vo. «

Sicer pa na spolno socializacijo, ki

nikakor ni vezana le na obdobje odra-

ščanja, vpliva mreža številnih dejavni-

kov, od družine, šole in vrstnikov pa do

medijev. Ena izmed slovenskih razis-

kav je pokazala, da so pri dekletih naj-

p omembnejši vir informacij o spolnos-

ti mame, pri fantih pa vrstniki.

Seks kot dokazovanje odraslosti

Po podatkih raziskave HBSC (Health

Behaviour in School Aged Children) za

Slovenijo je leta 2010 malo manj kot

eden od treh petnajstletnikov (28,5 od-

stotka) poročal, da je že bil spolno ak-

tiven, dekleta sicer v manjšem odstot-

ku kot fantje. Čeprav seveda obstaja

možnost, da vsi udeleženci niso odgo-

varjali povsem pošteno, pri raziskavi

sodelujoča Zalka Drglin meni, da je an-

keta precej dober približek realnemu

stanju, za zdaj pa še ne kaže, da bi se

število spolno aktivnih mladih iz leta v

leto povečevalo. Dr. Bernik pa navaja

nacionalno raziskavo, ki jo je pred de-

setletjem izvedla dr. Irena Klavs in je

pokazala, da imajo najmlajše generaci-

je žensk, stare od 18 do 24 let, v pov-

prečju že skoraj toliko spolnih partner-

jev kot generacija žensk med 35. in 49.

l e to m .

»Zelo zgodnje vstopanje v aktivno

spolno življenje lahko pomeni oboje:

svobodno prepoznavanje in spreje-

manje seksualnosti ali pa konformno-

st s trenutno družbeno zapovedjo

'Uživaj!'. Tako vsiljena spolnost kot

prisilno devištvo sta v nasprotju z na-

šo prostostjo,« poudarja Zalka Drglin.

Zoran Milivojević problem vidi v tem,

da mladi hočejo odrasti v najkrajšem

možnem času in to pogosto dokazuje-

jo prav s spolno aktivnostjo, a opozar-

ja, da se težave lahko pojavijo tudi ob

pretiranem odlašanju s seksom. »Že n-

ska, ki dolgo ohranja svojo nedolžn o-

st, pogosto verjame, da je seksualnost

odraz ljubezni, in če bo našla partner-

ja, s katerim se bo ujela v ljubezni, bo

tudi pri seksu vse v redu, vendar ni ta-

ko, saj je seksualnost posebna dimen-

zija.« Dekleta, ki pridejo v zakon brez

spolnih izkušenj, tako lahko veliko-

krat razočarajo svojega partnerja, saj

nimajo razvitih tovrstnih veščin ter s

tem sposobnosti predajanja in sproš-

čenosti med spolnim aktom. ×

Zelo zgodnje vstopanje v aktivno spolno

življenje lahko pomeni dvoje: svobodno

prepoznavanje in sprejemanje seksualnosti

ali pa konformnost s trenutno družb eno

zapovedjo “Uživ aj!”. Tako vsiljena spolnost

kot prisilno devištvo sta v nasprotju

z našo prostostjo.

Dr. Zalka Drglin

tamponov ali pa

zaradi majhnosti

in elastičnosti

himna ne pride

nujno do krvavit-

ve. Kot v članku

Tabu in zapoved

devišt va u go t avl j a

dr. Špela Kalčić,

tudi v Bibliji in

Koranu nikjer ni

omenjena zapo-

ved krvavenja na

poročno noč,

temveč zgolj prepoved zunajzakonske

spolnosti. Toda ker so ženske lahko

kaznovane, če ob prvem spolnem od-

nosu ne krvavijo, so se vseskozi zateka-

le k najrazličnejšim trikom, denimo k

uporabi živalske krvi, vrezninam zno-

traj vagine, v tradicionalnih islamskih

družbah pa se je v zadnjem času razši-

rila navada, da starši svoje hčerke poš-

ljejo na pregled h ginekologu, kjer

prejmejo certifikat o devištvu. Štev i l n a

dekleta iz tradicionalnih družb, v kate-

rih je devištvo do poroke izjemno viso-

ko cenjeno, se odločajo tudi za hime-

noplastiko, kirurški poseg, s katerim

povrnejo deviško kožico. K temu zasil-

nemu izhodu se zatekajo predvsem

evropske muslimanke, menda pa vse

pogosteje tudi Kitajke; mnoge med nji-

mi morajo to pot ubrati, ker so bile po-

siljene. »Dokler bo nekaj kapljic krvi

določalo vrednost ženske, bodo posa-

meznice primorane poseči po operaci-

jah, da bi z nekaj šivi nadomestile mo-

rebitni 'izgubljeni' delček tkiva. Z vsako

operacijo pa se ohranja in perpetuira

bila nedolžnost, se ta šteje za 'zaosta-

lo'. Pogosto se zgodi, da se te punce

pod pritiskom vrstnikov počutijo ma-

njvredne in drugačne, ter zato ni neo-

bičajno, da načrtujejo izgubo nedol-

žnosti z nekom, s katerim sploh niso

v resni zvezi, a morebiten travmati-

čen spomin na dejanje defloracije

ima lahko posledice za poznejše spol-

ne izkušnje. Včasih se nedolžnost ce-

lo patologizira, saj je eden izmed mo-

jih kolegov psihiatrov nekoč izjavil,

da je nedolžno dekle v drugi polovici

dvajsetih let zagotovo nevrotično,«

razkriva srbski psihoterapevt, ki še

dodaja, da moške, ki od svojih deklet

zahtevajo nedolžnost do poroke,

družba danes dojema kot primitivne

ljub osumneže.

Kot pravi Ivan Bernik, je odnos do

tega vprašanja v neki družbi najbolj

odvisen od prevladujočih norm in vre-

dnot, a tudi od položaja žensk v druž-

bi. »Čim bolj so ženske družbeno mar-

ginalizirane, tem večja je verjetnost, da

bo nedolžnost obravnavana kot njihov
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