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POVZETEK 

V diplomskem delu se osredotočam predvsem na individualne izkušnje žensk v povezavi z 

menstrualnostjo. Menarha, menstrualni cikel in menopavza so v našem kulturnem prostoru 

teme, ki jih naslavljamo predvsem z vidika njihove reproduktivne funkcije ter uravnavanja 

telesnih tekočin. Pričujoče delo ponuja vpogled v izkušnje na osebni ravni. 

Teoretični del se ozira na različne reprezentacije menstrualnega cikla, predvsem skozi 

časovno in kulturno prizmo. Prostor namenjam moškemu odnosu do obravnavane teme, 

medikalizaciji reproduktivnih procesov in z različnimi vidiki osvetljujem predmenstrualno 

obdobje. Kot možno strategijo spoprijemanja z menstrualnostjo navajam prepoznavanje 

sporočil telesa (t. i. telesno pismenost). Raziskovalni del temelji na osebnih pripovedih štirih 

žensk. Predstavlja njihove intimne izkušnje znotraj življenjskega konteksta; sprašuje se o 

težavah in dilemah, povezanih z lastno menstrualnostjo, in se zanima za rešitve, ki so jih 

sogovornice vpeljale v svoj vsakdan....  

Ključne besede: menstrualnost, individualna izkušnja, reprezentacije menstrualnosti, 

spoprijemalne strategije.  

   

  



ABSTRACT 

The main focus of this diploma thesis is women’s personal experience in connection to 

menstruality. Menarche, menstrual cycle and menopause are topics which are in our culture 

in particular addressed in terms of reproductive function and regulation of body fluids. This 

paper offers insights into experience on a personal level.  

The theoretical part looks at the topic through different representations of menstrual cycle, 

mainly through time-component and cultural component. Discussion is also dedicated to 

men and their relationship to the topic, to medicalization of reproductive processes and it 

shades light on various aspects of premenstrual period. It offers body literacy as one of 

possible copping strategies in connection to menstruality. The research part is based on 

perosnal narratives of four women. It presents their intimate experience through their own 

life context, addresses difficulties and dilemmas they are facing and seeks solutions they 

implemented into their daily lives.  

Key words: menstruality, individual experience, representation of menstruality, coping 

strategies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NEROJENA KRI 

Sedaj niti krvi ne pustimo več tekati po stegnih, 

raje jo imamo v prekritih breznih. 

Utopili smo jo v vložke, 

ki strašijo še take mačo moške. 

 

Konceptualne podgane smo pustili si pod kožo, 

te zakupile so celotno naglavno ložo. 

In tam nekje, ... 

zgubila sem svojo rdečo rožo. 

 

Pela bi si žalostinke, 

ker pozabila sem integrirat stare Inke. 

In ker namesto sufražetke 

po ulicah korakajo »kontraceptke«. 

 

A, morda ... 

če slečemo PMS nalepke, 

končno spet spoznamo 

lastne si kotletke. 

 

Morda potem,  

nerojena kri 

spet veljavo pridobi 

in na metli poleti. 
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1 UVOD 

To delo se je rodilo na zelo preprost način. Prebudilo se je iz jeze nad gnusom, ki se je pred 

nekaj meseci tako jasno razodel med pogovorom s kolegom. Pogovor je tekel o doživljanju 

menstruacije ter o spolnosti med tem obdobjem. Presunila me je intenziteta gnusa, ki ga je 

spreletel ob misli na kri, ki teče po ženski koži. Izkušnja me je vodila v željo širše spoznati 

teoretska izhodišča, raziskati zakulisje odzivov, svojega lastnega doživljanja in videnja so-

žensk.  

Osrednji koncept pričujočega dela je vsekakor t. i. »menstrualnost«. Koncept vpelje 

Catherine (2013) in zajema vse od prve menstruacije, slehernega dne posameznega 

menstrualnega cikla, menopavze do obdobja po njej. Koncept menstrualnosti se osredotoča 

na fizično dogajanje v ženskem telesu, a ne zgolj to. Prav tako upošteva ženskina čustva, 

vedenja, zaznavo in razpoloženja posameznega obdobja znotraj menstrualnega cikla in tudi 

znotraj celotne življenjske izkušnje posamezne ženske.   

Ko v delu naslavljam »žensko«, ne naslavljam vseh žensk, s tem mislim na tiste osebe, 

katerih spolna identiteta se ujema s spolom, ki jim je bil pripisan ob rojstvu; torej z njihovim 

biološkim spolom (cisspolnost) (Killermann, 2013). Torej temi menstrualnost in ženskost 

nista nujno vedno povezani, ko gledamo z vidika družbenega spola.  

V teoretičnem delu se dotaknem različnih reprezentacij menstrualnosti: skozi časovno in 

kulturno komponento. Kljub temu da gre za temo, ki se jo prvenstveno razume kot 

»žensko«, poglavje namenjam tudi moškim, saj so prav tako del celotne slike. Pod 

drobnogled posebej vzamem različne ideje o predmenstrualnem obdobju, za krono 

teoretičnemu delu pa sebi in bralcu ponudim odgovore na vprašanja, ki si jih morda še 

nismo zastavili – drugačen pristop k menstrualnosti.  

Empirični del napolnim s prvoosebnimi izkušnjami menstrualnosti. Preko intervjujev s štirimi 

ženskami zberem različne poglede in doživljanja ter jih spletem v odgovore na raziskovalna 

vprašanja, ki se nanašajo na raznolikost zaznavanja izkušnje, na težave, na katere 

posamezna ženska naleti, in načine spoprijema.   

... na poti do drugačnih menstrualnih resnic.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 REPREZENTACIJE MENSTRUALNOSTI 

»Menstruacija per se nima pomena,  

menstruacija per se ne obstaja« 

(Lander, 1988, str. 187). 

Menstrualnost je najpogosteje asociirana z naslednjimi besedami: umazanija, motnja, 

bolečina, gnus, nadležnost ali neprijetnost. Splošna drža se večinoma izogiba temam tekočin 

ženskega telesa in nas uči molka (Campanelli, 2010). V nadaljevanju želim osvetliti nekaj 

različnih sistemov reprezentacij, ki stojijo za tovrstnimi asociacijami. Izhajam iz 

predpostavke, da reprezentacije sooblikujejo posameznikovo doživljanje menstrualnosti in 

se opiram na Halla (2004), ki je mnenja, da z reprezentacijami proizvajamo pomene in jih 

skozi jezik, znake in podobe izmenjujemo z drugim. Povedano drugače, konceptualni 

zemljevidi so  sredstvo za osmišljanje in interpretacijo izkušenj. 

2.1.1 Koncept časa    

»Ko sem pomislila na mesec kot na petindvajset dni človeškosti in pet drugih dni, ko 

bi morda lahko bila tudi žival v jekleni pasti, se mi je postopoma v celoti spremenil 

koncept časa« (King, 1991, str. 3). 

Čas je vseprisoten koncept, a je večkrat prezrt pri temah, na katere ima neizbežen vpliv. 

Ideje o času sooblikujejo tudi naše doživljanje in spoprijemanje z menstrualnostjo. Z ozirom 

na prepletenost tem se v nadaljevanju časa dotikam najprej širše, nato v navezavi z 

menstrualno krvavitvijo in drugimi dogodki menstrualnega cikla. 

Šantl Temkiv (2007) čas opredeljuje kot element, ki vpliva na biološke in družbene ritme, 

osmišlja življenje ter sooblikuje osebne realnosti. Pogosto je konceptualiziran skozi prizmo 

linearnosti in cikličnosti (Lefebvre, 2004; Šantl Temkiv, 2007). Konceptualizaciji sta si 

protislovni, saj se na nekaterih točkah medsebojno izključujeta. Linearni čas je pojmovan kot 

abstrakten, med tem ko je ciklični viden kot naraven, saj so krožna ponavljanja del vsakdana 

in se skozi stoletja niso veliko spreminjala. Že po imenu sodeč se linearni čas giblje naprej in 

je intenzivnejši od cikličnega, ki deluje krožno. Linearnega je moč opaziti v kaplji, ki se zlije z 

vodo, v zamahu s kladivom, v rasti dreves; ciklični pa se odraža v vibraciji in rotaciji delcev, 

delovanju srca, v dihanju in menjavanju letnih časov (Lefebvre, 2004). 
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Kljub protislovnosti sta koncepta antagonistično, a neločljivo povezana. Drug v drugega se 

vmešavata ter si ustvarjata motnje. Včasih linearni čas dominira nad cikličnim, naslednjič se 

vlogi obrneta ali pa se pojavi upor. Povezanost je dobro vidna na primeru stenske ure, ki s 

kazalci meri cikle, ure pa se seštevajo v linearni čas brez povratka (Lefebvre, 2004). 

Ciklični način percepcije je značilen predvsem za starodavne kulture, linearni pa je bližje 

modernim zahodnim industrijskim družbam (Debeljak, 1988; Fabianova, 2013; Lefebvre, 

2004). Današnje pojmovanje časa se ne osredotoča več na ciklično oz. mitološko obnavljanje 

vedno enakih situacij, ampak na nenehno napredovanje, novosti, neponovljivost in 

premočrtnost. V linearnosti čas beži, trenutki odtekajo in se ne vračajo. Tovrstno gledanje je 

blizu judovsko-krščanskim civilizacijam, kjer gre za enkratno inkarnacijo in se človek ne 

reinkarnira vedno znova in znova (Debeljak, 1988).   

Kakšno povezavo ima torej čas z menstrualnim ciklom? 

Linearni čas predpostavlja, da smo vedno enaki. Od nas se pričakuje, da bomo ne glede na 

naše notranje cikle ter zunanje okoliščine venomer na voljo, vsak trenutek kreativni in 

družabni. Zahodna družba redkeje vzame v obzir, da ženska z menstrualnim ciklom včasih 

potrebuje odmik in želi biti sama. Ženska je lahko veliko bolj produktivna, če lahko dela v 

svojem ritmu, kot če je prisiljena delati proti svoji naravi (Fabianova, 2013). 

Foster (1996) opaža, da se kot družba veliko ukvarjamo z notranjo časovno strukturo 

menstrualnega cikla. Predvidevamo njegovo dolžino, računamo trajanje posamezne faze in 

odštevamo dni do naslednje krvavitve. Kadar ženska namesto 4 dni krvavi 6 dni ali pa je ena 

krvavitev odložena in cikel traja 45 dni, je to že zadosten razlog, da mu nadenemo etiketo 

»nerednosti«. Odstopanja za nas postanejo kognitivno moteča.  

A kaj nas v resnici moti pri srečanju menstrualnega cikla z linearnim konceptom časa? Je to 

menstrualni cikel sam ali pač kolektivno pojmovanje časa? Ponazorimo s Fosterjevim (prav 

tam) primerom: študent na torkov večer ob 22.00 opravlja raziskavo v prostorih fakultete. 

To početje samo po sebi ni kognitivno moteče, a kadar študent opravlja raziskavo na torek 

ob 22.00 in so torki v njegovi skupini prijateljev navadno rezervirani za druženje v bližnjem 

baru, to početje postane moteče, saj ruši normo. Nekateri dogodki torej sami po sebi niso 

moteči, a takšni šele »postanejo« zaradi specifičnega konteksta, v katerem se nahajajo. Tudi 
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menstrualni cikel sam po sebi ni nenormalen, ampak takšen šele postane zaradi konteksta, v 

katerem se odvija. 

S časom bijemo grenko bitko: nikoli ga nimamo dovolj, da bi naredili vse, a hkrati vsako delo 

zahteva svoj čas. Zdi se, kot da nam dan ni več dovolj za opravljanje ponavljajočih se nalog, 

druženja se zajedajo v noč, vikendi pa niso več čas za svetost in počitek, ampak zahtevajo 

aktivna udejstvovanja (Lefebvre, 2004). Zdi se mi, da je menstrualni cikel izgubil svojo 

ozemeljsko bitko z ostalimi dogajanji in se ni uspel uvrstiti na časovni zemljevid sodobnih 

žensk, še več, družb. Zanj si ne ustvarjamo prostora in ga rešujemo predvsem z odrivanjem. 

V linearno industrijsko naravnanem okolju se ženske s svojo cikličnostjo pogosteje soočimo s 

podreditvijo in ne s prilagajanjem linearnosti.  

Foster (1996) nas opozori, da je menstrualna krvavitev dandanes prepoznana kot grožnja 

kolektivnemu okviru pojmovanja časa; je dogodek, ki se zgodi izven meja družbeno časovnih 

zemljevidov. Dogodek »izven reda« je deležen tolikšne panike predvsem zato, ker zamaje 

časovne ritme, na katere se družba opira, da bi vsakdanje življenje in delovanje potekalo 

nemoteno. Ob tem pa je zanimivo, da se krivda pogosteje pripisuje biološkemu procesu in 

ne družbenim izumom, kot so delovne izmene, potek tedna, izostajanje z delovnega mesta, 

ki ne omogočajo potrebnega počitka. 

Farmacija nas oskrbuje s tabletami in poskrbi, da lažje kontroliramo svoj menstrualni cikel in 

se izognemo nihanjem, ki nas v družbenih očeh delajo manj produktivne. S pomočjo tablet 

ženska lahko postane enakovredna moškim v boju z linearnim časom (Fabianova, 2013). 

Menstrualni cikel želimo na vsak način standardizirati in odpraviti vse »nerednosti«, da bi 

lahko jasno določili dogodke, kljub temu da je medicina dokazala, da se menstrualni cikli 

med seboj zelo razlikujejo, so izrazito spremenljive narave in da ima vsaka ženska sebi 

lastnega. Kolektivno izrisovanje zemljevidov cikla navsezadnje dovoljuje konvencionalizirano 

menstrualno uro, zamaskirano v povsem naravno uro, na katero naj bi bila nastavljena vsa 

ženska telesa (Foster, 1996). 

Izkušnjo menstrualnega cikla skozi dimenzijo časa najpogosteje konceptualiziramo kot 

vrteče se kolo, ki žensko spremlja skozi obdobje plodnosti. Zanimivo je, da se nam zdi 

tovrsten koncept samoumeven, hkrati pa se ga najpogosteje poslužuje tudi zahodni 

medicinski diskurz. Motili bi se, če bi mislili, da je medicinska znanost povsem gotova glede 

razdelitve cikla, saj vrteče se kolo ni edini možen način pogleda na menstruacijo in plodnost. 



5 
 

Za reprezentacijo lahko na primer uporabimo tudi nihalo, ki prehaja z enega pola na drugi 

(Foster, 1996). 

Če se opremo na Durkheina, uzremo menstrualni cikel še v drugi luči. Durkhein je trdil, da 

družbeno življenje temelji na tranzicijah med posvetnimi in svetimi trenutki, med 

označenimi in neoznačenimi trenutki oz. med vsakdanji in nevsakdanjimi. Tako ima nekdo za 

svet trenutek ovulacijo, drugi za sveto označi krvavitev (Foster, 1996). Antropolog Knight 

(1991) opaža, da se menstruirajoče ženske v različnih kulturah doživlja različno. Ponekod so 

jim pripisovali svetost, posedovanje nadnaravnih moči in sposobnosti zdravljenja; drugod so 

se jih izogibali, ker naj bi bile umazane.  

Čas in menstrualni cikel sta vsekakor  prepletena, a ne enostavno, ne enoznačno in ne 

dokončno. Lahko bi rekla, da način njune povezanosti določa kontekst, torej kultura in 

koncepti, ki jih ta priznava. 

2.1.2 Kulturni vplivi 

Menstrualni cikel se zdi relativno običajen biološki proces. Ali to pomeni, da so izkušnje 

menstrualnega cikla sorodne v vseh kulturah? Knight (1991) opazi raznolikost že v količini 

pozornosti, ki jo posamezna kultura posveča ciklu. V večini tradicionalnih kultur so mu 

posvetili veliko pozornosti, predvsem simbolične, veliko več kot ostalim fiziološkim 

funkcijami, ki se na prvi pogled zdijo primerljive. Vpliv posamezne kulture na menstrualni 

cikel se kaže tudi skozi tabuje, vezane nanj, ki se med posameznimi kulturami razlikujejo.  

Ginsburg in Rapp (1991) opisujeta, kako različna mesta je menstrualna krvavitev zavzela v 

posameznih kulturah. Priča smo vsemu mogočemu: od spiritualnih obredov, skrivanja zaradi 

stigmatiziranosti, zatekanja k njenemu tabuju kot sredstvu za doseganje politične in 

ekonomske enakopravnosti, do kaznovanja, saj kri nakazuje, da ženska ni noseča. Caplan in 

Chrisler (2002) opazita različen odnos do predmenstrualnega obdobja, ki je ponekod 

kategoriziran kot disfunkcionalen, nekje kot čas uvidov, spet drugje mu ne posvečajo 

nobene pozornosti; kar pa ne pomeni, da v določenih kulturah ženske pred menstruacijo ne 

izkušajo napetosti, žalosti, zaprtja ali zastajanja tekočin pred menstruacijo. Razlika se skriva 

predvsem v miselnosti: le v zahodnih družbah, in še to v nekaterih bolj kot v drugih, mislimo, 

da so predmenstrualna čustvena stanja nenormalna in zanje rešitve iščemo tudi s 

profesionalnimi intervencijami. Caplan in Chrisler (prav tam) nas opomnita tudi na različne 
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družbene konstrukcije ženskosti in mistike materinstva, ki v naši družbi govorijo, da dobra 

ženska vedno govori mehko, je skrbna in prijazna. Ženska, ki se obrača navznoter in je 

začasno nedostopna, pa je zaznana kot nenormalna.  

Ugotavljam, da je menstrualnost kolektiven pojav, individualna izkušnja pa je odvisna od 

mnogoterih faktorjev in ne le od odnosa kulture do časa, krvavitve ali osebne naravnanosti. 

Pridevnik »menstrualni« izhaja iz besede »mensis«, kar v latinščini pomeni mesec. Ime 

vključuje zgolj fazo krvavitve in se ne ozira na lokacijo bioloških dogajanj niti se ne 

osredotoča na pomen hormonov. Opre se na stoletja staro verjetje, da je ritmično 

pojavljanje krvavitev sorodno gibanju lune, kljub temu da raziskave kažejo, da dolžina 

ženskih ciklov variira med 21 in 45 dnevi in ni povsem vezana na mesece. Spoznanje 

nakazuje, da povezanost lune, mesecev in menstrualnega cikla najverjetneje ne bazira zgolj 

na matematičnih enotah,  prej na sociokulturnih (Foster, 1996).  

Vsa zgoraj navedena opažanja dobro zaokrožijo besede Renate Šribar: »Kot vemo, ne 

obstaja nič takega, kot je naravno, od kulture neodvisno, ki je opojmljeno z ›biološkim 

telesom‹. Prav tako ne obstaja samo diskurzivno telo – če ga mislimo, kot zakritost telesa z 

mrežo diskurzov določenega družbenega okolja, v določenem času. Je tudi organizem, ki 

aktivno sodeluje v procesu vzpostavljanja ›biološkega telesa‹; slednje obstaja v dimenziji 

›govorjenega telesa‹ (2004, str. 14). Po tem takem ima vsaka kultura bolj ali manj aktivno 

vlogo pri soustvarjanju reprezentacij menstrualnega cikla. Še več, kulturni kodi, ki jim ženska 

pripada, imajo pomembno vlogo pri oblikovanju njene intimne izkušnje menstrualnega cikla 

in vedenja, ki se ga v zvezi z menstrualnostjo poslužuje. Poleg tega pa kulturo in s tem tudi 

svoje telo z vedenji in prepričanji oblikuje tudi sama.  
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2.2 MEDIKALIZACIJA  

»Z medikalizacijo najpogosteje poimenujemo uporabo medicinskega modela na 

način, ki za vse neprijetnosti vsakdanjega življenja išče vzroke v posamezniku ali 

posameznici« (Slatnar, 2012, str. 36). 

Na področju medicine so ženski reproduktivni procesi že dolgo predmet zdravljenja in 

medikalizacije. Menstrualni procesi so videni kot dogajanje, ki ga je potrebno uravnavati in 

prikrivati. Medikalizacija je med drugim povzročila porast uporabe medikamentov (Stein 

DeLuca, 2014; Campanelli, 2010). Medikalizacija in medikamentalizacija sta v nekaterih 

primerih vsekakor osvobajajoči, zaželeni in v veliko pomoč tako z vidika družbe kot 

posameznika (Slatnar, 2012). Farmacija nas oskrbuje s tabletami in poskrbi, da lažje 

kontroliramo svoj menstrualni cikel in se izognemo nihanjem, ki nas v družbenih očeh delajo 

manj produktivne. S pomočjo tablet ženska skuša postati enakovredna moškim v boju z 

linearnim časom (Fabianova, 2013).  

Kljub koristim, ki jih medikalizacija vnaša, nikakor ne moremo zanemariti posledic; Slatnar 

(2012) opisuje družbene in kulturne: medikalizacija in medikamentalizacija sta zavzeli mesto, 

ki ga je včasih obvladovala religija. Tranzicija od profanega v posvetno se odslikava tudi v 

ideji o linearnosti in v povečanem ugledu ter zaupanju znanosti – in posledično zdravnikom. 

Medicina je postala del vsakdana in se je ne poslužujemo več le občasno. Kljub temu moč ni 

več toliko v rokah zdravnika samega, ki vedno bolj prehaja iz vloge mojstra v vlogo nekoga, 

ki sodeluje pri diagnosticiranju. Medikalizaciji in medikamentalizaciji smo podvrženi tako 

zdravniki kot pacienti.  

Več moči od bolnic in zdravnikov ima ekonomska sfera. Na trgu dela se pričakuje 

prilagodljivost ter samostojnost, zato človek od zdravnika pričakuje, da mu bo za normalno 

čustveno stanje predpisal zdravilo. Tovrstno vedenje nas pripelje do pojava tako 

imenovanega »pacienta potrošnika«, ki se že z najmanjšim odstopanjem želi soočati z 

medikamenti. Z vse večjo prisotnostjo zdravil narašča cena zdravstvenih storitev in te 

vplivajo na posameznikov žep kot tudi na državno blagajno (Slatnar, 2012). Že samo 

»zdravljenje« t. i. predmenstrualnega sindroma je postalo profitabilna industrija. Na voljo so 

mnoge knjige, zeliščni dodatki, delavnice, seminarji, zdravniki pa za PMS pogosto pripisujejo 

antidepresive ali hormone. Vzdrževanje ideje, da je predmenstrualna razdražljivost sindrom, 

je dobičkonosna igra. In med tem ko nekateri služijo, to ženskam ne prinaša resnične 
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pomoči1. Nejasnosti na področju raziskav menstrualnega cikla pa le še dodatno pripomorejo 

k medikalizaciji ženskega reproduktivnega zdravja (Stein DeLuca, 2014). 

Fabianova nas opozori še na en potencialno zaskrbljujoč problem: dekleta, ki pogosto še zelo 

mlada začnejo z jemanjem kontracepcijskih tablet, še ne poznajo delovanja lastnega telesa 

in s tem nihanja razpoloženj. Ker nimajo možnosti primerjave delovanja telesa brez ali s 

tabletami, lahko ne prepoznajo potencialno ogrožajočih duševnih stanj (Fabianova, 2013). K 

njenemu razmišljanju želim dodati le še misel, da mlade ženske sicer imamo možnost izbire, 

a preudarna izbira zahteva že določeno stopnjo zrelosti in menstrualne pismenosti, in če te 

podkovanosti ni, se veliko hitreje odločimo za očitno pot medikalizacije tudi takrat, ko ta 

morda ne bi bila potrebna.     

Poleg vpliva, ki ga ima medikalizacija na naše fizično telo, bi rada izpostavila še večkrat 

prezrt vidik, na katerega nas opozarja Miller (2005): zdravila in ostale substance nas lahko 

ovirajo na poti do resnice, ki je sicer boleča, a je ob dobri podpori znosna in je minljive 

narave.  

  

                                                        
1 Več o predmenstrualnem sindromu (v nadaljevanju: PMS) v posebnem poglavju.  
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2.3 MOŠKI IN MENSTRUALNOST 

Kljub temu da moški neposredno ne izkušajo krvavitve in ne ovulirajo, so v menstrualni cikel 

vpleteni posredno. Menim, da so prepogosto izvzeti iz dogajanja, njihovi pogledi in stiske pa 

prezrti. To je moč opaziti že iz Fishmanove (2014) opazke, da je na področju raziskovanja 

odnosa žensk do menstrualnega cikla narejenega veliko več kot na področju odnosa moških. 

Pomanjkanje poznavanja načinov oblikovanja odnosa moških do menstrualnosti vodi v 

nerazumevanje vpliva, ki ga imajo moški na dotično temo. 

Zanimivo je, da se dolga stoletja kot ciklično in povezano z naravo zaznava predvsem žensko 

telo, moško pa naj bi bilo ciklično neobremenjeno. Ker naj bi bile ženske podvržene naravi, 

ki je nepredvidljiva, smo po tem takem tudi me nepredvidljive in smo zunaj racionalne 

kontrole (Foster, 1996). V zahodnih civilizacijah se ukoreninja prepričanje, da je moški 

čustveno stabilnejši od ženske. Opira se na argument, da moški nimajo mesečnih 

hormonalnih nihanj (Fabianova, 2009). Ali je to res? 

Zmotnost tovrstnih prepričanj potrjujejo raziskave, kjer so več mesecev zaporedoma sledili 

ženskim in moškim razpoloženjem. Spraševali so se, ali se nihanja razpoloženj resnično 

pogosteje pojavljajo pri ženskah in so intenzivnejša kakor pri moških. Ugotovite kažejo, da 

sta si spola v čustvenih stanjih prej podobna kot različna. Moški hormoni in razpoloženja so 

prav tako spremenljive narave, le da jih je težje napovedati (Stein DeLuca, 2014). Spoznanja 

sežejo še dlje: hormonske ritmične vzorce imajo tudi moški. Ti se na zunaj odražajo 

predvsem v mesečnih spremembah rasti brade ter v spreminjanju ravni bolečinskega praga 

(Foster, 1996). 

Fishman (2014) govori o pomenu prvih srečanj z menstrualnostjo v otroštvu in adolescenci, 

ki vplivajo na kasnejše razumevanje teme. V otroštvu posredovan gnus do menstruacije 

fante v adolescenci odvrača od učenja in prenavljanja odnosa. Zato nekateri moški v odnosu 

do menstrualnega cikla, tudi kot odrasli, ostajajo na ravni, ki se je izoblikovala s prvim 

srečanjem s krvavitvijo (kar pogosto pomeni enačenje menstrualne krvavitve s krvjo ob 

vreznini = gnus). Fishman (prav tam) ugotavlja, da moški, zajeti v raziskavi, najpogosteje 

menijo, da menstruacija ni povezana z njihovim življenjem, da pri ženskah povzroča 

čustvene spremembe, menstrualno kri pa zaznavajo kot gnusno. Da bi se moški ognili 

srečanju z menstruacijo in s tem gnusu, izoblikujejo različne strategije izogibanja. Te 

zajemajo vse od izogibanja pogovorom s partnerico do odložitve spolnosti v času krvavitve.  
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Vse prej kot spodbudna prepričanja do menstrualnega cikla so solidna podlaga za 

oblikovanje širše slike o ženski. Po tem takem ni presenetljivo, ko Foster (1996) ugotavlja, da 

ideja o ženski kot bitju zunaj racionalne kontrole kar kliče po zunanji kontroli nadnjo. 

Fishman (2014) trdi, da moške tovrstno gledanje vodi v zavračanje, nepriznavanje in 

neupoštevanje ženske, njenih čustev, potreb in prepričanj. Opaža, da prepričanja moških do 

menstrualnega cikla vplivajo tudi na tip odnosa, ki sta ga določen moški in ženska sposobna 

zgraditi drug z drugim.  

Ideja, da smo ženske nepredvidljive, nevarne, preveč čustvene ali pa preveč šibke za 

določene družbene vloge, vztraja že od nekdaj. Politično gledano je menstruacija ena 

najvidnejših razlik med spoloma. Pogosto je služila kot »naraven« in »znanstven dokaz«, da 

smo ženske resnično šibkejše. Menstruacija in PMS sta postala tudi eden izmed argumentov, 

zakaj naj bi ženska ostala doma in ne bi bila zaposlena (Caplan in Chrisler, 2002). Zanimivo 

je, da se študije, ki dokazujejo, da ženske med ali pred menstruacijo ne moremo tako dobro 

razmišljati, porajajo predvsem v časih, ko se veča naša moč in želimo dostop do univerz 

(Fabianova, 2009).  

V nekaterih kulturah so se lovci in vojaki v procesu priprave na oboroženo akcijo očiščevali 

svojih šibkosti z zarezom v svoje genitalije. Zarez je povzročil krvavenje in s tem naj bi se 

očistili kontaminacije, ki so jo prejeli s strani nasprotnega spola. Čemu bi moški posnemali 

menstruacijo, če je povezna z žensko? Morda, ker na nekem nivoju menstruacija v teh 

kulturah sploh ni bila šibkost. Menstruacija je bila kulturno konstruirana kot vir ritualne moči 

in to moč so moški hoteli imeti tudi zase (Knight, 1991). Kaj pa danes? Fishman (2014) v svoji 

raziskavi prepoznava, da moški danes pogosto niso naklonjeni vnovičnim poizkusom 

razumevanja in osmišljanja ženskih čustvenih stanj, prepričanj in izkušenj. Podrejanje žensk 

je še prepogosto videno kot nekaj naravnega in ne družbeno konstruiranega (Foster, 1996). 

Knight (v Fabianova, 2009) prepoznava neizkoriščen potencial, ki ga nosi menstrualnost, tudi 

za moške. Danes negativna izkušnja partnerkinega nihanja razpoloženja lahko postane 

pozitivna izkušnja krepitve moči obeh. Povečana čustvena napetost pred menstruacijo je 

trenutek, ko ženski tudi telo pomaga pri refleksiji njenega življenja in jo vodi do novih 

uvidov. Kadar se ženska zna zaustaviti ter si prisluhniti, je to priložnost za rast tako zanjo kot 

za partnerja. Knight (prav tam) spoznava, da kadar moški ženski prisluhne, se ji prepusti in se 

tudi sam zaustavi; tako lahko predmenstrualni čas tudi zanj postane dragocen čas refleksije.  
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Odnos moških do menstrualnosti ni tako nepomemben, kot se zdi na prvi pogled. Odnos, ki 

ga oblikujejo moški ni pomemben zgolj zanje, ampak vpliva tudi na doživljanje žensk in seže 

še dlje, do družbene reprezentacije žensk. Fabianova (2009) s svojim razmišljanjem lepo 

zaokroži povezanost moških in menstrualnega cikla: če ženska ceni svoje telo, z vsemi 

njegovimi funkcijami, ga bo lažje cenil tudi moški.  
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2.4 PREDMENSTRUALNO OBDOBJE 

V današnjem času je patologiziran predvsem čas pred menstruacijo, še nedolgo nazaj pa je 

etiketa patološkega in potencialno nevarnega pripadala obdobju krvavenja. V zadnjih nekaj 

desetletjih skorajda že vsak pozna izraz predmenstrualni sindrom. Privabil je precej 

medicinske pozornosti in tudi splošna javnost ga je vzela za svojega (Foster, 1996). Vlada 

splošno prepričanje, da ženske okrog menstruacije postanemo malo »nore«. Povedano 

drugače, živimo v prepričanju, da fluktuacija reproduktivnih hormonov v nas povzroča 

neizogibno razdražljivost in ekstremna, neobvladljiva čustva. Prepričanja gredo še dlje. 

Uveljavilo se je splošno verjetje, da imamo tovrstne simptome skoraj vse ženske (Stein 

DeLuca, 2014). PMS se zazdi samoumevno in neizbežno trpljenje za vse ženske in ljudi okrog 

njih! Ampak kaj pravzaprav pojmujemo pod to kratico? Kolikšen del populacije zajema? Smo 

PMS prehitro posvojili? Je do predmenstrualnih sprememb mogoče postopati še kako 

drugače, kot je trenutno v veljavi?  

Ženske v povezavi s predmenstrualnimi spremembami najpogosteje poročajo o fizičnih in 

psihičnih simptomih (Chrisler in Caplan, 2002): zastajanje tekočin v prsih in trebuhu, pojav 

aken, povečana želja po sladki in slani hrani, bolečine v sklepih, utrujenost, izbruh energije, 

razdražljivost, napetost, jeza, občutek izgube kontrole, driska, anksioznost, sprememba v 

libidu itd. S predmenstrualnim sindromom je asociiranih prek 100 različnih simptomov 

(Chrisler in Caplan, 2002; Stein DeLuca, 2014).  

Ob vseprisotnosti koncepta bi si lahko mislili, da na to temo obstaja ogromno raziskav in je 

bil glede PMS-a dosežen konsenz, a kaže se nasprotno. Še vedno ni konsenza glede 

definicije, nejasnosti so na področju vzrokov, možnosti zdravljena, pod vprašanje pa se 

postavlja celo njegov obstoj (Stein DeLuca, 2014). Deljenost glede vprašanj vlada na več 

področjih:  

Psihološka stroka se je dolga leta trudila doseči konsenz glede opredelitve predmenstrualnih 

sprememb, a ji več desetletji ni uspelo doseči standardizacije definicije. Poleg dolgega 

seznama simptomov so različne raziskave zahtevale različno število simptomov za potrditev 

sindroma. Tudi obdobje, ki ga jemljemo pod drobnogled, ni vedno povsem enako, kljub 

temu da se najpogosteje preučuje čas od ovulacije do menstruacije. Med drugim je 

problematično dejstvo, da se velika večina študij osredotoča na bele ženske srednjega 

razreda, zato ugotovitev ni možno aplicirati na vse ženske, saj je kulturna komponenta pri 
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PMS-u izredno pomembna, kar nam pove informacija, da je PMS izven zahodnih civilizacij le 

redko prepoznan (Stein DeLuca, 2014).  

Glede na ohlapne, nestandardizirane meje PMS-a, ni jasno, o čem pravzaprav govorimo in 

kdo tovrsten sindrom pravzaprav ima. Glede na neusklajenost pri raziskovanju ni 

presenetljivo, da prisotnost PMS-a pri ženskah v različnih raziskavah variira med 5 % in 75 %. 

Da bi lahko izvedli zanesljivejše raziskave glede kateregakoli stanja, mora znanost skleniti 

sporazum glede specifičnih karakteristik, ki to stanje določajo, zgolj zato da vsi govorimo o 

enaki stvari, saj nam dolg seznam simptomov omogoči, da lahko PMS pripišemo skoraj 

vsakemu, tudi moškim in hišnim ljubljenčkom (Stein DeLuca, 2014)! Včasih se na seznamih 

simptomov zasledi napade astme in herpes, ki izvorno nimata nič opraviti z normalnim 

potekom menstrualnega cikla (Chrisler in Caplan, 2002).  

Leta 1994 je prišlo do preobrata. Baza podatkov DSM, ki strokovnjakom na področju 

duševnega zdravja na svetovnem nivoju pomaga pri orientaciji, je PMS na novo opredelila 

kot PMDM, kar je okrajšava za »predmenstrualno disforično motnjo« – disforija se nanaša 

na stanje nemirnosti in nezadovoljstva. V skladu z novimi smernicami DSM-a mora ženska 

imeti vsaj 5 simptomov, ki jo ovirajo pri normalnem funkcioniranju, da se ji lahko pripiše 

PMDM. Uporaba tovrstnih kriterijev nam pokaže, da PMDM pri sebi prepoznava le od 3 % 

do 8 % žensk in ne vse, kot je splošno družbeno prepričanje (Stein DeLuca, 2014).  

Foster (1996) opisuje, kako so na področju feminizma nekateri mnenja, da je PMS še eden 

izmed poizkusov podreditve sodobne ženske; drugi pozdravljajo povečano pozornost, ki je v 

zadnjem času namenjena menstrualnosti, z mislijo na še nedavno zanikanje ter kolektivno 

ignoranco na tem področju; spet tretji odgovarjajo z argumentom, da pri PMS-u ne gre za 

nič, kar bi lahko označili za »naravno«.   

2.4.1 Druga plat »predmenstrualnega kovanca« 

Progresivna ginekologinja Agudo meni, da se v predmenstrualnem času ne dogaja nič tako 

drugačnega, kar se ne bi dogajalo v drugih delih cikla. Ženske smo pred menstruacijo 

resnično malenkost bolj občutljive in razdražljive, a krivde za nastale simptome ni moč 

pripisovati zgolj hormonom (Fabianova, 2009). Kaj se torej pravzaprav dogaja v času pred 

menstruacijo in zakaj prihaja do napetosti?  
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Za veliko večino so stresne situacije, veseli dogodki ali pa celo dan v tednu veliko bolj 

učinkoviti za napovedovanje razdražljivosti in nezadovoljstva kot pa menstrualni cikel (Stein 

DeLuca, 2014). Ob tem pa je zanimivo dodati še to, da študije kažejo, da imajo variable iz 

okolja veliko večji vpliv na ženskino jezo, kakor njeni hormoni (Chrisler in Caplan, 2002). 

Slednje opažajo tudi drugi, ki ugotavljajo, da se ženske, ki pri sebi ne zaznavajo PMS-a (ali pa 

je ta milejši), pri soočanju s stresom pogosteje poslužujejo socialne podpore in direktnih 

akcij; druge, ki si samodiagnosticirajo PMS, pa se s konfliktnimi situacijami pogosteje soočajo 

z izogibanjem, umikom, pomiritvijo situacij, opravičevanjem, neposrednim izražanjem 

čustev, sanjarjenjem ter prakticiranjem religije. Torej ne smemo zanemariti vpliva načina 

reševanja stresnih situacij na simptome. Če ženske strategije soočanja ne delujejo v zadostni 

meri, so predmenstrualne spremembe zgolj kaplja čez rob, ki nas popelje v izgubo kontrole 

(Chrisler in Caplan, 2002). 

Kaj se zgodi, če se v rodnih letih ne zmenimo za svojo ciklično naravo, razdražljivosti ne 

jemljemo resno in pretrgamo zvezo z modrostjo svojega telesa ter skušamo delovati, kot da 

smo zgolj linearna bitja, ki imajo dan za dnem enaka hotenja, enake interese in enake 

sposobnosti? Pogosto se »zgodi« PMS (Northrup, 2003).  

PMS ima med drugim opraviti z ozkimi mejami ženskine vloge. Od ženske se pričakuje 

nenehno izžarevanje veselja, skrbi in ljubezni, medtem ko so jeza, pritoževanje in 

razdražljivost redkeje asociirani z »dobro« žensko. Opisana vloga pa naj nam bi prinašala 

zadovoljstvo (Chrisler, v Stein DeLuca, 2014). 

Po Ussherju (2006) so predmenstrualne spremembe reprezentirane kot PMS zaradi kulturne 

konstrukcije menstruirajoče ženske, ki je videna kot disfunkcionalna, predmenstrualna faza 

cikla pa zato patološka. Tovrsten model mišljenja o PMS-u ne postavlja v ospredje ne 

bioloških ne psiholoških faktorjev, ampak upošteva vse. Priznava tako vlogo, ki jo ima 

diskurz pri oblikovanju individualne izkušnje, kot vlogo konteksta, v katerem živi posamezna 

ženska. 

Razprave, ki smo se jih dotaknili v zgornjih odstavkih, odražajo kulturo izumljanja, ki vedno 

znova začrtuje nove faze in pozablja na vprašanja mej. Nikjer znotraj diskurzov ni posvečene 

posebne pozornosti dejstvu, da že sam obstoj takšnega »sindroma« ne vpliva le na 

sociokognitivno začrtovanje kognitivnih zemljevidov okrog menstruacije, ampak ima širše 
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posledice. Za razliko od drugih »mejnih sporov« ta naslavlja vprašanje, kje, če sploh, naj bi 

bile te zarisane (Foster, 1996). Poleg omenjenega pa se mi zdi smiselno opozoriti na idejo, 

da ženske tudi same sooblikujemo PMS, s samodiagnozami in samoumevnostjo PMS-a kot 

edinega možnega načina konceptualiziranja predmenstrualnega obdobja (Ussher, 2006).   

Velik del predmenstrualne razdražljivosti izhaja iz potrebe po počitku, delati manj, se bolj 

posvetiti sebi in ne toliko skrbeti za druge (Pope, v Fabianova, 2009). A ker ne moremo biti 

hkrati globoko s seboj in drugimi, se ustvarjajo napetosti. Morala nas namreč vodi s predpisi, 

govori nam, kaj, kdaj in kako moramo čutiti, in s tem nas oddaljuje od prepoznavanja resnice 

telesa. V telesu začutimo potrebo, a ker ta ne ustreza moralnim normam, se ustvari konflikt. 

V ženski se odvijajo pogajanja med lastnimi potrebami in potrebami sveta okrog nje, in 

kadar poizkuša narediti dve stvari hkrati, se zaradi nerazrešenega konflikta ustvari 

razdražljivost (Pope, v Fabianova, 2009; Miller, 2005). PMS je normalen odziv na pometanje 

problemov pod preprogo, hormoni pa nam le pomagajo povedati tiso, o čemer smo prej 

molčale in česar nismo zmogle izraziti (Pope, v Fabianova, 2009). 

»Že dolgo je znano, da pri ženskih hormonih ne gre le za reprodukcijo. Povezani so z 

našim razpoloženjem in delovanjem naših možganov. Če estrogen, progesteron in 

moški hormon v organizmu ne bi imeli druge vloge, razen reproduktivne, bi po 

menopavzi količina teh hormonov padla na ničlo. Pa se to ne zgodi« (Northrup, 2003, 

str. 45). 

Prevzem etikete PMS nam daje nekakšno dovoljenje za izražanje čustev, ki bi v splošnem 

veljala za neprimerna za ženski spol, ob tem pa se nam ni potrebno bati, da bi izgubile naziv 

»dobra« ženska. Dogaja se, da nam menstrualni cikel postane opravičilo za neasertivno 

vedenje, same in tudi drugi nas ne jemljejo resno, ker se označimo za nerazumne, ker smo v 

»tistem času«. PMS žensko hkrati opravičuje pred okoljem in jo varuje pred kritiko (Chrisler, 

v Stein DeLuca, 2014; Pope, v Fabianova, 2009). S prepričanjem, da so hormoni krivci, se 

ženske na nek način odpovemo kontroli nad svojim življenjem, odpovemo in razrešimo se 

tudi odgovornosti. In ker z idejo o hormonih naša čustva postanejo neveljavna in neresnična, 

same sebe oropamo priložnosti za spremembo (Chrisler, v Stein DeLuca, 2014). Pri begu 

pred resnico sodeluje tudi večina ustanov, saj jih vodijo ljudje, ki prav tako bežijo pred svojo 

resnico. Pristnih čustev ne moremo zatreti, lahko jih samo odcepimo, samim sebi 

ustvarjamo laži in varamo svoje telo in sebe (Miller, 2005). 
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Kljub temu da so predmenstrualne spremembe najpogosteje prikazane kot patološke in 

negativne, jih nekatere ženske ne doživljajo kot take. Negativne spremembe niso edina 

izkušnja predmenstrualnega časa. Ugotovitve raziskav kažejo, da ženske prepoznavajo tudi 

pozitivne predmenstrualne spremembe (King in Ussher, 2012). Dogaja se, da se zaradi 

navedenega ženske čutijo zmedene, saj se njihova izkušnja ne sklada s splošno uveljavljenim 

pogledom (King in Ussher, 2012). 

 

O pozitivnih spremembah poročajo ženske v več raziskavah (Chrisler in Caplan, 2002; King in 

Ussher, 2012): sprošča se napetost, poveča privlačnost, legitimizira se večja skrb zase, PMS 

naznani prihod menstruacije, prinaša občutje vznesenosti, poveča kreativnost, percepcija 

postane akutnejša, izostri se voh, čustvovanje je intenzivnejše, povečajo se osebnostna 

trdnost, občutek moči, čustvena povezanost z drugimi ženskami in naravo itd. 

Predmenstrualne spremembe torej niso nujno negativna izkušnja, ženske smo pri tem lahko 

aktivne pogajalke, saj naša odpornost do kulturnih diskurzov pozicionira spremembe 

negativno ali pozitivno (King in Ussher, 2012). 

 

2.5 TELESNA PISMENOST  

»Večina izobraženih žensk v razvitih državah živi z drugo vrsto nepismenosti – nismo 

naučene ›brati‹ ali razumeti svojih lastnih teles. Ravno nasprotno, naučene smo, da 

našim telesom ne gre zaupati in moramo zato sprejeti različne umetne načine za 

›upravljanje‹ z njimi« (Wershler, 2012).   

Prepoznavam, da tema telesne pismenosti nekako okrona vse do sedaj omenjene teme. Zdi 

se mi ključno, da ženske poznamo svoja telesa, jih znamo »brati«, razumeti in na podlagi 

pridobljenih informacij bolj ozaveščeno sprejemati odločitve o svojem telesu ter življenju na 

sploh. Opiram se na Miller (2005), ki telo vidi kot izvir življenjsko pomembnih informacij, ki 

nas lahko odpirajo za večjo samozavest in osebno avtonomijo.  

V literaturi sem zasledila smer, ki hormone zaznava kot pomembne znanilce našega vedenja 

in počutja. Ginekologinja Northrup je menstrualni cikel glede na nivo hormonov in njihov 

vedenjski aspekt razdelila na dve časovni obdobji (Northrup, 2003):  
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a) V času pred ovulacijo je nivo estrogena najvišji, kar nas usmerja v zunanje dogajanje. 

Čutimo večjo sproščenost, zadovoljstvo in lažje skrbimo za ljudi okrog nas, saj smo 

jim v tem času bolj naklonjene. Simbolično bi ta čas lahko opisali kot pripravo na 

rojstvo zunaj nas tako na telesnem kot duševnem nivoju. 

b) V času po ovulaciji in pred menstruacijo je progesteron na svojem vrhuncu, kar nas 

obrača navznoter, k sebi. Lažje dostopamo do reflektivnih informacij o stanjih iz 

našega notranjega in zunanjega življenja. V simbolnem jeziku bi lahko ta čas opisali 

kot pripravo na rojstvo same sebe. 

Tudi Pope o predmenstrualni fazi razmišlja podobno kakor Northrup. Poudarja, da smo 

ženske v času okrog menstruacije bolj ranljive, ker lažje dostopamo do nezavednih vsebin, in 

iz tega razloga na dan privrejo teme, ki jih navadno potlačujemo. Ženske rade rečemo »sedaj 

nisem ravno jaz, imam PMS«, ampak ravno takrat smo bolj me same kakor kadarkoli prej. V 

tem času na dan prihajajo najgloblje resnice (Pope, v Fabianova, 2009). Tako Pope in 

Northrup se strinjata, da smo preko telesnega in čustvenega neugodja v predmenstrualnem 

obdobju deležne mesečnega opozorila telesa na naraščajoč kup nerešenih vprašanj 

(Northrup, 2003; Pope, v Fabianova, 2009). Stein DeLuca (2014) na to temo dodaja, da če bi 

si ženske drznile pomesti čustva izpod preproge PMS-a, bi lažje razumele resničen izvor 

čustev in pridobile priložnost za ukrepanje in spreminjanje tistega, kar nam ne ustreza. Pa 

naj bo to na področju našega prehranjevanja, preživljanja prostega časa, odnosov z drugimi 

ali odnosa s seboj (Northrup, 2003).  

Northrup (2003) verjame, da težave na kateremkoli področju zamajejo ne le posamezno 

področje, ampak tudi naše normalno hormonsko ravnovesje, in če se ne zmenimo za prve 

znake, se bodo pojavili še močnejši in nam pustili posledice tako na fizični kot čustveni ravni.  

Ženske s partnerji v predmenstrualnem času večkrat izrazijo željo po ločitvi, a se jim pogosto 

ni potrebno zares ločiti od partnerja, ampak je nekaj potrebno postoriti v odnosu. Ženska v 

času pred menstruacijo lahko postane nekakšen »kanal« za tiso, kar ni izraženo (Pope, v 

Fabianova, 2009). Pristna komunikacija ima moč zaustaviti nenehne samoprevare in nas vodi 

tudi v osvobajanje telesnih simptomov (Miller, 2005). Kadar je ženska globoko v stiku s 

svojim telesom in zavestno prepozna, kdaj in na kakšen način kaj potrebuje, ter se ji to zdi 

pomembno, potem ji je veliko lažje asertivno postaviti mejo, se posvetiti sebi ipd. To 

naravno ublaži različne simptome, in kadar ženska sprejme menstrualni cikel, se v njem 
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počuti udobneje, zmanjša se stres, ki je v ozadju mnogih menstrualnih težav (Pope, v 

Fabianova, 2009).  

Sporočila telesa lahko utišamo, jih spregledamo, a njegov upor je izraz našega najbolj 

pristnega (Miller, 2005). Zato je pomembno, da smo ženske pozorne na teme, ki priplavajo, 

in se jim posvetimo, če pa je to za nas pretežko, si je dobro poiskati podporo (Pope, v 

Fabianova, 2009).   

Miller piše, da naša telesa vedo, kaj v dani situacijo potrebujemo, česa imamo premalo, česa 

preveč in kaj se nam upira, in presenetljivo je, da se le redki zatekajo k temu preprostemu 

vodstvu; premnogi odgovore iščejo zgolj v zdravstvu (Miller, 2005). Čas je, da se poslovimo 

od utrujajočih idej o PMS-u ter pokopljemo mit ženske kot čarovnice (Stein DeLuca, 2014).  

Razdelitve menstrualnega cikla glede na vedenjski aspekt hormonov, ki jih navajam v tem 

poglavju, so zame idealno tipske. Menim, da ima vsaka ženska sebi lasten menstrualni cikel, 

faze, počutja in vedenja. Tudi iz tega razloga hormonov ne vidim v determinirajoči vlogi, 

ampak prej kot enega izmed mnogih dejavnikov, ki vplivajo na nas. V kontekstu tega dela se 

mi zdi pomembno poudariti, da hormonov ne gre zanemariti, a hkrati ne gre vseh odgovorov 

iskati pri njih. Za »branje« signalov telesa so na voljo še mnogi drugi načini, ki niso zajeti v 

tem delu. 

Skozi teoretični del se mi potrjuje misel, ki sem jo zapisala na prvih straneh. Naj jo zapišem s 

svojimi besedami: menstrualnost kot taka sama po sebi ne obstaja, izkušnja je vedno vpeta v 

kontekste in znotraj njih nastaja vedno znova. Tako kot ima vsaka ženska svojo subjektivno 

realnost tako ima tudi vsaka ženska sebi lastno izkušnjo menstrualnosti. Ugotavljam, da 

menstrualnost ni zgolj biološki proces, saj nanjo vplivajo tako naša percepcija časa, kultura, v 

kateri živimo, osebni kontekst, reprezentacija procesov ter ostalo, kar oblikuje subjektivno 

realnost posamezne ženske.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OSNOVA ZA RAZISKOVANJE 

3.1.1 Opredelitev problema in namen raziskovanja 

Menstrualnost kot taka je redko preučevana kot celota, pogosteje zasledimo njeno seciranje 

na posamezne dele – npr. zgolj osredotočanje na menstrualno krvavitev, kljub temu da ni 

moč spregledati medsebojne povezanosti posameznih delov.   

Prav tako je precej potihoma prisotna ideja, da ima vsaka ženska sebi lastno menstrualnost; 

povedano drugače, vsaka ženska ima sebi lastno telesno dogajanje in to naj bi bilo povezano 

tudi z zgolj zanjo specifičnimi spremembami v razpoloženjih, čustvenih stanjih in zavesti. 

Povezanost telesnega in psiho-socialnega področja naj bi se odražala skozi različna 

življenjska obdobja in različne faze menstrualnega cikla (Catherine, 2013).  

Ravnokar zapisana misel se sicer do neke mere uteleša v ideji predmenstrualnega sindroma, 

a ta se opira predvsem na medicinski diskurz, redkeje pa je v obzir vzeta intimna ženskina 

izkušnja, kljub temu da je ženska tista, ki svojo menstrualnost živi iz dneva v dan, v zase 

specifičnem kontekstu. Pri tem se opiram na Šribar (2004), za katero je  telo neločljivo 

povezano z diskurzi, ki delujejo v posamezni kulturi.  

Predmenstrualno obdobje po besedah več avtorjev (King in Ussher, 2012; Knight, 1991; 

Northrup, 2003; Stein DeLuca, 2014) ni nujno negativna izkušnja. Iz tega razloga se mi zdi 

pomembno naslavljati intimne ženske izkušnje v povezavi z menstrualnostjo, saj se splošna 

drža, kot pravi Campanelli (2010), večinoma izogiba menstrualnim temam. S tem 

diplomskim delom želim stopiti korak dlje od patološkosti. 

Menstrualnosti se dotikam kot celote, a glede na pionirskost koncepta in obseg svojega dela 

nekoliko več pozornosti namenjam menstrualnemu ciklu, ki je po Campanelli (2010) 

najpogosteje asociiran z negativnimi lastnostmi. V pričujočem delu me zanimajo predvsem 

drugačne izkušnje menstrualnega cikla in menstrualnosti. Takšne, ki poleg doživljanja 

patološkosti v menstrualnosti prepoznavajo še kaj drugega.    

3.1.2 Cilji 

 Raziskati reprezentacije žensk o predmenstrualnem obdobju. 

 Predstaviti različne intimne izkušnje menstrualnosti kot procesa.  
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 Osvetliti izkušnje menstrualnosti znotraj konteksta posamezne ženske. 

3.1.3 Raziskovalna vprašanja 

R1: Kakšne miselne reprezentacije so si izoblikovale ženske glede menstrualnosti?  

R2: Na kakšne težave/dileme naletijo ženske v povezavi z menstrualnostjo? 

R3: Na kakšne načine ženske rešujejo dileme, povezane z menstrualnostjo, oz. kakšnih praks 

se poslužujejo v povezavi z njo?  

3.1.4 Raziskovalna metodologija 

Vzorec 

V raziskavi zajemam štiri osebe ženskega spola, katerih spolna identiteta se ujema s tisto, 

pripisano ob rojstvu. Zaradi varovanja zasebnosti vsaki izmed sodelujočih izberem novo ime. 

Pri izbiri se oprem na slovanske boginje, ki so jih častili v Sloveniji. Vsaki ženski pripišem tisto 

boginjo, ki se vsaj v delu njenih karakteristik sklada z njeno menstrualno zgodbo: Živa, 

Dilvika, Vesna in Mokoš. Za ta korak se odločim iz prepričanja, ki je zajeto že v teoretičnem 

delu: menstrualnost je nujno vezana na kulturo in strinjam se z Gabrič, ki pravi: »Ljudje so v 

svojem prizadevanju, da bi kakorkoli pojasnili skrivnost življenja in človekove družbe, 

zmerom imeli na razpolago le določena sredstva, ki niso bila nič drugega kot odsev resničnih 

pogojev njihovega življenja« (Gabrič, 2010, str. 6). 

Vsem štirim intervjuvankam je skupno, da se v odnosu do menstrualnosti prepoznajo kot 

odprte, raziskujoče in spoštljive. Takšne (specifične) osebe sem iskala z namenom, da 

predstavim raznolike poteke in doživljanja menstrualnosti. S to odločitvijo ne želim zanikati, 

da posamezna ženska svojo menstrualnost lahko zaznava kot zgolj nekaj negativnega, 

ampak ponuditi bralstvu možnost vpogleda v kanček drugačne menstrualne realnosti. 

Namen pogovorov je bil zbrati štiri osebne reprezentacije in izkušnje menstrualnosti za 

kasnejšo kvalitativno raziskavo in vzporejanje njihovih izkušenj in odgovorov na zastavljena 

raziskovalna vprašanja.  

Intervjuvanke: 

Živa (boginja ljubezni, plodnosti in življenja): Njena mama ima ob njenem rojstvu 40 let. 

Svoje radovedno otroštvo je preživela na kmetiji: »Sm kmečk otrok in sm mars kej opazvala 

in sm pogruntala, ne de bi mi kej govoril,« [U1]kasneje pa se preseli in živi v mestu. Danes je 
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poročena in ima družino. Po izobrazbi je učiteljica, delala je tudi kot medicinska sestra, a je 

službo pustila. Življenje vidi tudi v podrtih pričakovanjih in se ji zdi tesno povezano s smrtjo. 

»Ljudje včas preveč mislejo, de lohk načrtuješ use. Ne morš vsega, je boljš sprejet kšne 

naravne danosti.«  

Mokoš (zaščitnica žensk, ima tako obraz vode kot ognja): Mokoš živi v mestu, trenutno 

zaključuje študij in ima partnerja. Intenzivno se ukvarja z ženskostjo, vodi različna srečanja in 

delavnice. Kot dekle je bila karakterno sramežljivejša, in ker ni mogla izraziti vseh svojih 

obrazov, se ji je nabralo ogromno potlačene jeze, na tem področju je veliko delala. Med 

drugim jo zanimata inherentna logika kitajske alkimije in ideja odprtega zakona 

(samouresničitev obeh partnerjev) ter meni, da »/…/ če ni razčiščen, itak pol vse z napačnih 

razlogov počneš.«  

Vesna (boginja, ki preganja zimo in je povezna s pomladansko radostjo): Pri 13 letih spozna 

partnerja, s katerim je poročena še danes. Ima dva sinova in od vedno živi v Ljubljani. Iz 

svojega dela mesta se je preselila na partnerjev dom. Vesna pravi, da je vedno optimistična: 

»Ja, pa dvigam zmeri ljudi: ›Nehi se sekirat, dej kva se sekiraš.‹ Pa se pogovorim z njimi, a 

veš pa tko, jih probam mal dvignt: ›Pa sej jutr bo bolš,‹ pa tko ne.« 

Dilvika (boginja lova in lune, ki ima sposobnost govora z divjimi živalmi): »Jst sm odraščala v 

drugi, zelo eksotični dobi, za tvojo generacijo.« Danes je mati štirih otrok in je že postala 

babica. Študirala je na pedagoški fakulteti, ima izkušnje z delom na banki, v novinarstvu, s 

pisanjem knjig ipd. Samo sebe vidi kot trmasto žensko, ki vedno išče izhode. Čudež se ji zdi, 

kako narava precizno naredi človeka, ter verjame in meni, da moramo ljudje poznati 

zgodovino svojih prednikov: »Ker če ti tega ne veš, se loh fentaš, pa nimaš te osnove, na 

kateri bi gradil.« 

Vse štiri so doživele menarho in menstrualni cikel, kar zadeva menopavzo so si med seboj 

zelo različne: Živa jo doživlja kot del naravnega dogajanja in je do nje ljubeča, Vesna jo 

pričaka v spremstvu tablet, pri Dilviki nastopi z operacijo, Mokoš pa je še ni doživela. Tri 

imajo nad 45 let, Mokoš pa jih ima manj kot 30.2  

                                                        
2 Za vsako izmed sodelujočih žensk sem iz pogovora izluščila njeno »menstrualno zgodbo«, ki zajema vse od 
prvega stika z menstrualnostjo, izkušnje menarhe, njenega menstrualnega cikla in prehod v menopavzo (če ga 
je že doživela). Zgodbe so priložene v prilogi št. 1. Vključujem jih, ker kontekst prepoznavam kot pomembno 
dopolnilo za razumevanje odgovorov na raziskovalna vprašanja. 
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Raziskovalna pripomočka 

Izbrala sem polstrukturirani intervju, ki omogoča pokrivanje sorodnih tem pri vsaki izmed 

intervjuvank, hkrati pa dopušča zadostno mero svobode, da lahko vsaka izmed žensk izrazi, 

kar bi bilo morda v povsem strukturiranem intervjuju spregledano. Vsaki izmed intervjuvank 

sem zastavila vnaprej pripravljena vprašanja, ki sem jih oblikovala na podlagi analize virov in 

literature, ostala pa sem sproti prilagajala glede na teme, ki so se spontano odpirale v 

pogovoru (Vogrinc, 2008).    

Potek zbiranja in obdelava podatkov 

Dva intervjuja sem izvedla pri sebi doma. Intervju z Živo je nemoteno potekal 10. 3. 2015 

dopoldne in je trajal 45 minut, 50-minutni intervju z Vesno pa sem izvedla 26. 3. 2015, pri 

čemer sta naju pomotoma zmotili dve trkanji, a se rdeča nit ni izgubila. Dilvika me je 

povabila na svoj dom, kjer sva tako kot z vsemi ostalimi na diktafon ujeli pogovor, najin je 

trajal 50 minut, izvedli sva ga 14. 3. 2015 dopoldne in čisto na koncu se nama je pridružil 

njen vnuk. Z Mokoš sva se srečali v preddverju Cankarjevega doma, kjer so najinim 80 

minutam sem ter tja prisluškovale čistilke (19. 3. 2015 popoldne).  

Izbrala sem kvalitativno metodo raziskovanja. Vsak posamezen intervju sem v celoti 

dobesedno prepisala, le pri Dilviki in Vesni sem izpustila kakšen krajši odsek, ki se v nobeni 

točki ni navezoval na menstrualnost. Odločila sem se za induktivni pristop, da bi se bolj 

približala posamezni ženski izkušnji.  

Po večkratnem branju in podčrtovanju glavnih tem, ki so se pojavljale v intervjuju, sem 

izdelala kode 1. reda, ki so specifične za vsako izmed žensk. Po ponovnih branjih sem na 

podlagi kodov 1. reda izdelala skupne kode 2. reda z namenom, da bi se lažje orientirala po 

pripovedih, ter kategorije in vse združila v tabele kategorij in definirala kategorije3:  

Osebni podatki: Sem sodijo podatki, kot so izobrazba, delovno mesto, osebne 

karakteristike (splošne telesne in osebne), splošna osebna prepričanja, ki se direktno 

ne nanašajo na menstrualnost, in trenutna življenjska situacija. 

Reprezentacije: Ta kategorija zajema teme samoreprezentacije lastne 

menstrualnosti. Kako si ženska razlaga svoj cikel, kakšna čustva goji do 

                                                        
3
 Primer  kodiranja in tabele kategorij je moč najti v prilogah št. 3 in 4. 
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menstrualnega cikla, menstrualne krvi. Sem uvrščam tudi spreminjanje odnosa in 

reprezentacije skozi življenje.  

Menstrualnost: Kategorija, ki zajema celotno ženskino izkušnjo, ki je sestavljena iz 

prve menstruacije (menarhe), iz slehernega dneva vsakega menstrualnega cikla, 

menopavze ter iz zrelega obdobja, ki ji sledi. Kategorija menstrualnost vsebuje vse od 

sprememb razpoloženja, zavesti, čustev in duhovnih stanj, ki jih ženske izkušajo v 

posamezni življenjski fazi in tudi znotraj faz menstrualnega cikla (Catherine, 2013). 

Dodajam še prvo srečanje z menstrualnim ciklom. 

Načini spoprijemanja: Kategorija povezuje različne prakse, rituale in strategije, ki se 

jih posamezna ženska poslužuje za spoprijemanje s svojo menstrualnostjo oz. s 

težavami, ki jih ta prinaša. Sem uvrščam tudi ideje o morebitnem t. i. menstrualnem 

aktivizmu.  

Okolje: Zajema za intervjuvanke pomembne osebe/institucije, ki so vplivale na 

njihovo menstrualnost. Pa naj bo prek posredovanih informacij, medicinskih 

posegov, partnerjeve opore ali ignoriranja.  

S pomočjo vzpostavitve kategorij, kod in analize teorije sem za vsako izmed intervjuvank 

izdelala osebno menstrualno zgodbo, ki se prepleta s citati. Dalje s pomočjo citatov, 

literature in utemeljene teorije odgovarjam na raziskovalna vprašanja. 
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3.2 ANALIZA IN INTERPRETACIJA 

V tem delu odgovarjam na zastavljena raziskovalna vprašanja skozi preplet osebnih 

pripovedi intervjuvanih žensk. Na prvo raziskovalno vprašanje odgovarjam v samostojnem 

poglavju, odgovore na drugo in tretje pa sem zaradi povezanosti združila v skupno poglavje.  

3.2.1 Reprezentacije menstrualnosti 

R1: Kakšne miselne reprezentacije so si izoblikovale ženske glede menstrualnosti? 

Simbol 

Simbol menstrualnosti Živi predstavljajo valovi in vrtnica. O valovih pove: »Ker je pač 

življenje v valovih. Vse se dogaja v valovih in tut ciklus se dogaja.« Mokoš na misel kot 

simbol ne pride vložek, ampak: »Pač ta krog, cikel, ta cikličnost. Ta spirala, pač to 

izmenjavanje al pa spreminjanje.« Vesna za simbol s seboj prinese svojo diafragmo in pet 

slik. Tri se nanašajo na partnerstvo, saj menstrualnost »/…/ definitivno igra v partnerstvu zlo 

pomembno vlogo, ane,« ena na nosečnost, na eni pa je prikazan dojenček. Dilvika izbere star 

lonec, ki je povezan z njenim prvim stikom z menstrualno krvjo: »Mama je v tem 

emajliranem razbitem modrem loncu te pinte močila.« Pinte so tekstilni vložki, ki so jih 

ženske uporabljale do 70-ih let.  

Razdelitev menstrualnega cikla 

Prvi dogodek v menstrualnem ciklu je za Živo ovulacija: »Menstruacija ni prva stvar, zgodi 

se, če je bla ovulacija, pa ni blo oplojeno jajčece.« Zanjo ključna dogodka na menstrualnem 

zemljevidu sta ovulacija in zatem menstruacija. 

Mokoš cikel razdeli na različne načine: »Po en stran bi loh rekla, de je 1 dan 1 faza,« torej, da 

je vsak dan v ciklu drugačen. Najbolj grobo jih razdeli na obdobje pred ovulacijo in po 

ovulaciji. Razdeli cikel lahko razdeli tudi na 4 ali 8 obdobij, saj meni, da se na energetski, 

vedenjski in čustveni ravni znotraj 4 tednov dogaja veliko sprememb – primerja jih s 4 

letnimi časi. »Bl ka si meditativna, bl ka se dejansko spremljaš, več jih ugotoviš.« 

Vesna cikel razdeli na 3 dele: »Tik preden je nastopla menstruacija. Potem prvi dan, ane, pa 

tisto obdobje, ko sm jst krvavela, ane. Ko je to vse pojenjal, popustl, po tem se je pa začel 

fertilno obdobje.«  
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Dilvika eksplicitno ne govori o razdelitvi, a predvsem omenja obdobje pred in med samo 

krvavitvijo. 

Odnos do menstruacije 

V zadnjih letih Živa ugotavlja, da »/.../ je verjetn pametn, de si takrt ne nardiš lih najhujšga 

dela, ane, ob menstruaciji.« Slabše počutje v tem obdobju jemlje za normalno. Psihološka in 

fiziološka dogajanja so zanjo tesno povezana, saj je zanjo človek celostno bitje.  

Mokoš ugotavlja podobno... Med menstruacijo ima dostop do globljih uvidov ter meni, da je 

to obdobje »/.../ demonizirano zarad te patriarhalne družbe, ki je ustvarla to nevrozo, ane.« 

Razmišlja, da demonizacija v sodobno družbo vnese epidemijo menstrualnih težav.  

Za Vesno je menstruacija nekaj, kar žensko definira od punčke. Nikoli je ni motila, moti jo 

dejstvo, da je nima več in se je nostalgično spominja: »Ja, tko se mi zdi, vse je blo drugač. 

Oh, bolš je blo! Takoj podpišem za nazaj.« Hkrati pa na nekem mestu pripomni: »Tko recimo 

en teden sm že, en teden sm žrtvovala menstruaciji, ane.«  

Dilviki je menstruacija dokaz, da si ženska in ne moški in ji je dragocena: »To mi je fajn, ker 

to je neki, k ti noben ne more oduzet, loh ti pa pokradejo celo bajto.« Preciznost telesa, ki 

zaradi oploditve prekliče krvavitev, je Dilviki filozofsko vprašanje. V šoli jo želi imeti 

pogosteje, ker ji takrat ni potrebno telovaditi in se izogne spolnemu nadlegovanju učitelja. O 

menstruaciji ji ni težko govoriti, do nje ima odprt in naraven odnos, kot pravi sama. Dilviki je 

pomembna še priprava: »Ne moreš pozim, ko pade 2 m snega se jezit, zakva je pa snega, 

zakva pa ni 30 stopinj. Isto je, ko je menstruacija, pač moreš vedet.«  

Odnos do menstrualne bolečine 

»Pač včas me je orng zvijal, ampak to ni nč tazga samo po seb,« pripomni Živa. Boleče 

menstruacije ima predvsem med dvema splavoma, ko se je zaradi bolečine zbuja in 

omedleva, v službi pa težko opravlja svoje naloge: »Bolnik ni smel hodit zarad preiskave, 

ampak bi lohk on mene peljav (smeh).« Menstrualno bolečino sprejema kot normalen del 

cikla, hkrati pa ji (če je zelo močna) pove, da je s telesom nekaj narobe. Živa vzroke zanjo 

išče predvsem skozi medicinski diskurz: Npr. nedokončno ali nepravilno razvita maternica, s 

porodom naj bi bolečina izginila. Sluti, da so bile menstruacije včasih manj boleče, ker »/.../ 

ženske, vsaj tele kmečke, ka so vsestransk delale, ka so mele tok enih stvari za nardit, so ble 

bolj razgibane.« Menstrualna bolečina je za Živo sodoben pojav, vezan na način življenja. 
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Mokoš že od samega začetka izkuša zelo boleče menstruacije, a se na neki točki odloči, da 

ne želi več jemati protibolečinskih tablet. Izkušnja masaže in pogovora s kitajskim zdravilcem 

ji je dokaz, da so menstrualne bolečine psihogenega izvora: »To je potlačena jeza. V smislu 

ne postavljanja mej, v smislu ne izražanja svojih želja.« 6 mesecev po srečanju ne čuti več 

bolečin. Dodaja še misel o maternici: »Niso one težave, one so sam pač žrtve oz. tko ko nek 

smetnak vsega, kar mi potlačujemo, ker se bojimo al pa smo se naučil, de ni v redu.«  

Za Mokoš je pot do nebolečih menstruacij raziskovanje arhetipov nore ženske (»mad 

woman«), ki predstavlja našo iracionalno plat, tisto, kar nas je družba naučila, da je 

demonsko: »Ker pa ženska takrat ve resnico, svojo resnico, resnico družbe. Ona točno ve, 

točno se zaveda, kaj je narobe, in to je ta kontaminacija in ona je takrat grožnja, ane.« Iz 

tega razloga jo ženska zazna kot temno/zlo in lahko pride do potlačitve.  

Vesna se spominja, da je že v gimnaziji imela boleče menstruacije, v odrasli dobi pa jih 

navadno čuti dan in pol. »Preden sm mela otroke, sm čutla to bolečino bl izrazito, ampak 

nisem jst mela s tem težav.« Razmišlja, da bolečino morda povzroča luščenje in trganje 

sluznice – bolečina je torej zanjo fiziološkega izvora: »Mi je zdravnik reku: ›Mate mal 

mijomčkov, to ni nč hudga,‹ pol mi je pa moja prjatlca veterinarka razložila, kuga te mijomi 

povzročajo.«  

Dilvika ima neprestano boleče menstruacije: »Včasih je blo hudo zarad tega, ane. Ker sm 

trmasta, ane, in sevede pr 4 otrocih jst nism mogla it ležat.« Pove, da zaradi okoliščin – 4 

otroci in nobenega, ki bi jih lahko popazil, ko je potrebovala počitek, razvije samo-sugestijo, 

da je z njo vse v redu in da lahko dela kljub občutenju močne bolečine. Bolečina za Dilviko ni 

ovira: »V tem smislu, oh, zdej pa ne morem, oh, kva bo pa zdej. Ja pač te mal boli pa kva, 

ane.« 

Odnos do spolnosti 

Spolnost med menstruacijo se Živi ne zdi praktična, a do nje nima posebnih zadržkov, prav 

tako jih nima njen partner. Zdi se ji zgolj nepraktična: »/.../ da ni krvavo še kaj okrog 

(postelja), preprosto zato. Pa tudi zaradi tega, ker je tedaj maternica odprta in večja 

možnost okužbe in jaz kot medicinka sem precej pazila v zvezi z bakterijami.« Ko gre njena 

nosečnost čez rok, se je posluži kot pomagalo: »Pridejo prov hormoni iz sperme, de se bl 

odpira maternični vrat, to mi je pa blo zanimivo (smeh).«  
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Spolnost je za Mokoš duhovna praksa, saj spolna energija prebuja nezavedne vzorce ter nas 

psihološko razgalja. Prepoznava, da ker spolnosti ne razumemo, po eniž strani drvimo v 

pornografijo po drugi v potlačevanje: »Ker v bistvu ne znamo delat s tem, kar vzbuja v nas, 

ker zbuja pa v nas te pra spomine, pa vse to, kar je nerazrešeno v naši psihi. In se mi zdi, da 

je bil ta menstrualni moment, je bil men točno za to delo, ne.« Ker med menstruacijo ne čuti 

prokreacijskega vzgiba, je počasnejša ter obrnjena navznoter, zanjo spolnost bolj predstavlja 

raziskovanje in deljenje povezovanja s partnerjem. Verjame, da »zavestna ženska« ne 

sprejme moškega, ki se mu gabi spolnost med menstruacijo. Mokoš o ovullacijski spolnosti: 

»Takrat je ta želja po združitvi, tej ekstatični, dejansko de bi neki skupej ustvarla, ker je 

biološko to namen takrat telesa, ane.«  

Vesna se pri 15 letih čuti pripravljeno in s partnerjem začne živeti spolnost. Med 

menstruacijo nimata spolnih odnosov, »/…/ zato ker je pač vedu, da men to ne paše, to mi 

pa res ni pasal.« V drugih obdobjih, »/.../ ka kšne ženske zdej tko poslušam to, da ne marajo 

spolnosti pa to, jst s tem nism mela težav (smeh).« 

Dilvika pozna več kot drobec zgodb, kako so včasih v njenih krajih živeli spolnost, in 

poznavanje zgodovine se ji zdi temelj za naša življenja. Spolnosti med menstruacijo ne 

prakticira: »Ne, ne takrt jst nism hotla. Ane, ker mi je nagravžn.« Primerja z lakoto: »De nikol 

nis tok lačn, de ne bi mogu počakat, de ti solato opereš, de jabuk opereš.« 

Razumevanje PMS-a 

»Nisem nikol mela občutka, de bi mela kšne PMS pa take stvari,« PMS je v Živinih očeh 

zlorabljen in nepravilno uporabljen, saj izraz v resnici ne zajema menstrualne bolečine, 

ampak težave pred menstruacijo. »In ženska ma pravi PMS, če so kšne fiziološke zadeve.«  

Predmenstrualni del cikla je za Mokoš »čarovniški«, saj takrat zunanjega sveta ne zaznava 

tako izostreno kot med ovulacijo; bolj je povezana z notranjimi vzgibi, intuicijo, sanjskimi 

podobami in čustvi. »Če nimamo tega psihičnega prostora v družbi, v svoji družini, če to ni 

družbi vrednota, če tega sploh ni ozaveščenega /.../,« se zaradi nesprejetosti razvijejo 

razdražljivost, depresija in jeza. Včasih naj bi ta del pokrivali posebni rituali, a ker tega danes 

ni in predmenstrualnih sunkov energije ne kanaliziramo ozaveščeno, na kreativen način, se ti 

odražajo na destruktiven način – v PMS-u. Mokoš tako kot Knight (v Fabianova, 2009) 

prepoznava potencial, ki ga v sebi nosi to obdobje. Namesto neprijetnosti in nevšečnosti 
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lahko predmenstrualno obdobje postane trenutek opolnomočenja tako za žensko kot za 

družbo. 

»/.../ brez tega se da čist lepo živet.« Vesni se zdi, da se PMS preveč poudarja, saj ga ima 

manj ljudi, kot se govori. Sama ga ni imela vsak mesec, le včasih: »Sm to včasih tut mela, 

kšne mal tele PMS-je, ampak ne tko grozn. Mal sm bla tečna, mal un, mal tret.« Opaža, da se 

ženske skrivajo za PMS-om in se ne spopadejo z lastnimi težavami: »Ne bo potrpela, ne bo 

rekla, de je mogoče pr nje v glavi kej narobe, ampak bo tam terorizirala moža.« Ekspanzija 

PMS-a se Vesni zdi podobna ekspanziji disleksije in posebnih potreb.    

Dilvika razvije prepričanje, da je PMS način kako biti v središču pozornosti zaradi 

menstrualnosti in ne nečesa »pametnega«. Glavobol in utrujenost sta zanjo izgovora, ker je 

ženskam tako ugodneje tako, kot je tudi njej ugodno, kadar najde izgovor, da ji ni potrebno 

pleti, in gre namesto nje njen partner. 

Odnos do menstrualne krvi 

Živa ter Vesna o odnosu do menstrualne krvi ne govorita. Mokoš jo opiše takole: »Ja nč ne 

bojim se je, ne gab se mi, lepa mi je. Rada jo mam.« Dilvika poroča o drugačni izkušnji: »Včas 

mi je smrdela ane, odvisn.« Videti menstrualno kri pa Dilviki ni nič posebnega, saj jo vidi kot 

nekaj normalnega.   

Razumevanje ženskosti 

Živi je pomembno, da bi ženske imele do menstrualnosti spoštljiv odnos. Do tega bi jim 

pomagalo razumevanje, da je to naraven proces in da si zdrav, če je cikel ritmičen: 

»Vsekakor pač jemlješ kt naravno, kt del narave in si najbl mirn in zadovoln in pol kaj te briga 

vse drugo.« 

Mokoš, Vesna in Živa se strinjajo, da ženske vemo premalo o hormonih in se jih v smislu 

dodatkov prehitro poslužujemo v lastno škodo. Za te pojave je mogoče vzroke iskati tudi v 

pojavu medikalizacije reproduktivnih procesov kot najpogostejšemu načinu odzivanja 

obstoječih institucij na nastale situacije in potrebe (Slatnar, 2012). 

Mokoš se ženskosti dotika predvsem v povezavi s patriarhatom, ki nas uči, da so ženske 

lastnosti milina, nežnost, materinskost, naklonjenost, samožrtvovanje. A ženska ni le 

»naročje«, ampak tudi tisti »menstrualni del« ima toliko obrazov, kot jih ima menstrualni 
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cikel. »Ženske imamo lunarni značaj, da za nas neki, če dones drži, jutri ne, ker bomo v drugi 

fazi cikla, pa to ne pomen, de smo me muhasta, ampak de je naša notranja realnost 

konfigurativna.« Mokoš ugotavlja, da družba ženskino odločnost in osredotočenost doživlja 

kot skrenitev od sprejemljivega vzorca, me pa, ker nas ne sprejme, izražamo negativna 

čustva, ki negativno vplivajo na družbo: »Borbena rata takrat, kadar pač živi v okolju, ka jo 

ogroža.« Rešitev za žensko vidi v testosteronu, ki pripomore k asertivnosti, odločnosti, 

avanturizmu In verjame, da je naša naloga ustvariti družbo, ki bo podpirala tudi ženski 

testosteron, žensko postavljanje mej.  

Dilvika omeni, da ženskosti ne moremo zatirati, ker bo prej ali slej prekipela kot mleko in se 

bo »prismodila«. Podobno kot Mokoš opaža, da ženske ne delujemo tako kot moški. »Ne 

mormo bit sam feministke, mi ne mormo bit sam sufražetke, me mormo bit recimo tut 

nežne, pol recimo moramo bit včasih, se prepustiš svoji duši jst temu rečem, pa si pač tak, de 

se ti nč ne da.« … in premalo se zavedamo svojih danosti. 

Druga prepričanja o menstrualnosti 

Živi je pomembna »ritmičnost«, s tem misli na rednost cikla, saj ji pomeni večjo možnost 

plodnosti.  

Živa pri moških opaža notranje ritme, a je pri ženskah ta na zunaj bolj vidna, tako je tudi z 

obdobjem rodnosti. Mokoš verjame, da se moški uglasijo s ciklom svoje matere, kasneje s 

ciklom partnerke, Dilvika pa ima pri modernih moških občutek, da imajo ti 30 dni na mesec 

menstruacijo. Dilvika namreč povezuje menstruacijo tudi s »tečnostjo«. Živa prav tako 

omenja zanjo humorno izkušnjo: »Strašn se mi je zdel smešno, ka je enkrat rekla ena, de je 

moj mož kt bi mel menstruacijo.« 

Živa pri sebi ne opaža sledi vedenjskega aspekta hormonov: »Pač nimam občutka, de bi 

name zlo vplival al vreme al pa kakšne hormonske.« ...In verjame, da se je možno naučiti več 

o ciklu, kakor ve trenutno, in v njem videti več.  

Mokoš je prepričana, da imajo hormoni poleg vpliva na telesne procese tudi vpliv na 

čustvovanje, vedenje in zaznavanje, npr.: »Estrogen zaznamuje kognitivne sposobnosti, da 

zaznavaš jasno, da si v bistvu zlo odzivna na to, kar se zuni dgaja.« Prepričana je, da se 

menstrualni cikel odvija tako kot vsak kreativni proces, in ko začneš ozaveščati dogajanje v 

telesu, občutke, nivo energije, opaziš vzorec, ki te razbremeni.  
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Vesna v povezavi s hormoni omenja hudo depresijo, ki jo vidi kot posledico mene: »Prov ne 

vem no, men se zdi de mene res v življenju res ti hormoni vodjo.« Vidmar Vengust (2010, str. 

18) kot vzrok za depresijo v peri in menopavzi navaja naslednje: »Hiter padec ravni ženskega 

hormona lahko privede do telesnih in duševnih sprememb: do depresije, anksioznosti in 

težav s spominom. Depresivna motnja v tem obdobju se pojavi predvsem pri tistih ženskah, 

ki so že prej imele depresivne epizode, pri ženskah, ki so izpostavljene kroničnemu stresu...« 

Vesna v najinem pogovoru omeni, da je še pred perimenopavzo v službi imela težko 

obdobje: »V službi so me zlo malteretiral in sm tut v enem določenem obdobju tut zgubila 

menstruacijo.«  

Dilvika menstrualnost vzporeja in primerja predvsem z naravo. Podobno je dogajanju ob 

nevihti. Ko se pripravlja k nevihti, je nižji pritisk, težje dihaš, nato se nebo razbesni in dežuje 

in za tem se pokaže sonce in jasnina. Ženska je za Dilviko naravno bitje, zato je dogajanje 

okrog menstrualnosti podobno naravnim procesom.  

Živa opaža, da reklame oglašujejo različne izdelke z namenom, da ne bi nihče vedel, da ima 

ženska menstruacijo. Ne razume, zakaj ženske ne povemo, da imamo menstruacijo, hkrati 

pa tudi sama ne želi, da bi kdo vedel, kdaj ima menstruacijo: »Em, res mi je pa en človk 

enkrat reku, de zavoha žensko, k ma. (smeh) In pol ka unga srečam, zmerej to pomislem. 

Zopern občutk je to.« Tudi Mokš se zdi zelo pomembno govoriti o menstrualnosti in ciklični 

zavesti. 

Mokoš je velik izziv živeti svojo cikličnost v linearnem času, saj pravi, da družba ne deluje 

ciklično: »Ane, včasih je nemogoče prsluhnt, mislem prsluhnt, prsluhnem že loh, ampak 

včasih je zlo težko dejansko uresničit.« Kadar ne sledimo fazam in iz cikla v cikel vlečemo 

nerazrešene težave, nas to lahko obremenjuje na psihološki ravni; družba nas uči, da 

moramo samo rojevati, »…ne pa tut razviji, ozavest, razdeli in pol ubi, ne, bo umrlo samo od 

sebe in bo razgradnja, počitek.« Preseneča jo strah pred plodnostjo, kljub temu da obdobje 

traja le malo časa in dejstvo, da patriarhalna družba favorizira prav ta – ovulacijski del.  

Dilvika pove, da se moramo mi prilagajati telesu in ne obratno. Sprašuje se, zakaj imajo 

sestre na fizičnem nivoju tako raznolike menstruacije, kljub temu da imajo isto mamo in 

očeta. Narobe se ji zdi, da današnja generacija ne ve veliko o tem, kako so starejše 

generacije doživljale menstrualnost, spolnost in ostalo: »V bistvu te generacije dons nič ne 
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vedo o tem. Če pa že kej vedo, so pa to napačne informacije, zato ker zlo velik manka teh 

iskrenih pogovorov babica-vnukinja o teh naj naj bl intimnih stvareh.« 

Dilvika v vedenju mnogih žensk v povezavi z menstrualnim ciklom vidi nesmisel: »Zakaj bi ti 

delav cirkus iz nečesa, kar bo itak hodilo na obiske recimo 40 let, ane.« 

3.2.2 Težave, dileme in spoprijemanje  

R2: Na kakšne težave/dileme naletijo ženske v povezavi z menstrualnostjo?  

R3: Na kakšne načine ženske rešujejo dileme, povezane z menstrualnostjo, oz. kakšnih 

praks se poslužujejo v povezavi z njo? 

Pripomočki 

Za obdobje krvavitve Živa najprej uporabljala vložke za enkratno uporabo, kasneje tudi 

pralne. Mokoš uporablja naravne bombažne vložke: »/.../jih shranjujem in pol jih v bistvu 

namočm v vodo, jih sperem, da gre kri vn, in pol zalivam rože s tem.« Vesna se poslužuje 

vložkov za enkratno uporabo, Dilvika prav tako: »Mi niso do cajta plačal, ane, jst nism mela 

za vložke in pol sm si jih sposojala in pol je blo treba vrnt in pol je pršla menstruacija in jst pa 

spet nism nobenga mela,« a je v gimnaziji nosila pinte. Zanje je skrbela sama, jih sama prala 

in likala in se tega nikoli ni sramovala. 

Kontracepcijske tablete nobeni izmed intervjuvank niso blizu. Živa jih odklanja, prav tako 

maternične vložke, saj si po njenem mnenju s hormoni lahko škodimo, nekatera sredstva pa 

so tudi abortivna. Pripoveduje o negativnih posledicah iz svoje okolice: »Ena ka je prej tok 

govorila, kok je fejst tale mirena, pol ji je blo pa žal.« Poroča o možni povezavi med 

predčasno menopavzo in materničnimi vložki, splavi, ogrožanjem otrokovega zdravja in 

rakom.  

Vesni se današnja dekleta zdijo osiromašena, ker jim predpisujejo le kontracepcijske tablete. 

Sama je namreč zelo proti, vsaj preden ženska rodi: »Absolutno se mi to ne zdi prov. To ma 

upliv na hormone in to ni naravno.« Sama ne mara tablet, a po 39 letu nekaj časa jemlje 

hormonsko zaščito kot pripravo na operacijo za inkontinenco z namenom, da ob operaciji ne 

bi imela menstruacije. Po posegu nadaljuje, a ker se ji dvigne telesna teža in ne čuti več 

spolne želje, z jemanjem preneha.  
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Ob (peri)menopavzalnih težavah si Vesna pomaga z zeliščnimi tabletami, kasneje z 

nadomestnim hormonskim zdravljenjem: »Jst tist začnem jemat in men je blo prec bolš, 

ampak jst sm se po tismu začela tok redit.« Poleg tega pa ji ponovno upade libido in jih v 

trenutku preneha jemati, kljub temu da jih je potrebno opuščati postopoma: »No skratka, 

jst sm to prenehala, pol sm pa jst padla v depresijo. Po sm pa res padla v depresijo.« Kasneje 

se posluži antidepresivov, ki pa po določenem času ne učinkujejo več in jih mora zamenjati. 

V zvezi z menstrualnimi bolečinami se je vsaka, razen Žive, kdaj v življenju poslužila 

protibolečinskih tablet. Mokoš se poleg tablet posluži tudi masaže Tuina in različnih zelišč. 

Vesna si zaradi nepoznavanja pomaga z aspirini: »Sm si res pospešla, pa tut podalšala se mi 

je menstruacija, no po sm pa, ka sm to zvedla, sm pa nehala, ane.«  

Rituali in prakse 

Vse razen Dilvike se poslužujejo nekakšne prakse »branja« svojega telesa. Živa se že od 

najstništva poslužuje samoopazovanja. V ta namen si meri bazalno temperaturo, opazuje 

izcedek ter sledi ovulacijsko bolečino. Z ozaveščenjem lastnega »valovanja« je Živa sposobna 

določiti čas ovulacije ter menstruacije. Ko je začela, je bila zmedena, negotovost pa je 

doživljala tudi v obdobju dojenja: »Mislem, de je samoopazovanje ob dojenju pa ka ni 

menstruacije dostkrat dost negotovo. Jst tok strašn se nism znala opazvt, de bi bla čist čist 

absolutn.« Mokoš prakticira »fertility awarenesss«, ki je sicer podobna metodi  

samoopazovanja, ki ga omenja Živa. Mokoš razliko med metodama vidi v tem, da »/.../ma 

naravna metoda načrtovanja to versko konotacijo, med tem ko fertility awareness ne,« ne 

temelji na krščanstvu, ampak prej na feminizmu. Vesna se poslužuje opazovanja viskoznosti 

sluzi, a za to ne uporablja specifičnega imena: »Sm vedla prbližno, kdaj je ovulacija, ane, to 

sm čutla glede na sluz, ka je tekla vn. To vidš, ker je taka viskozna, prov tko prozorna, in po 

tem ko je konc ovulacije, rata pa res bl taka gumjasta sluz.« 

Mokoš se okrog ovulacije poslužuje bolj fizične vadbe, med menstruacijo bolj sproščujoče, 

nežne; trudi se živeti usklajeno s ciklom; spolnost uporablja kot duhovno prakso, v 

predmenstrualnem obdobju si naredi kopel in se namaže z oljem; v menstrualnem času si 

pomaga s tarot kartami: »Ker čutm, da je ful močn glas, in čutm in de bom takrat dobila ful 

bol pomembno sporočilo.« Mokoš si enkrat med menstruacijo vklopi glasbo in poveže z 

maternico in nariše, kar začuti, včasih se z njo samo poveže: » /.../ in se mi zdi, de mi govori 

eno tako, da sploh ni v njej ta bolečina, recimo. Da ona nima problemov, tak mam občutek.«  
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Vesna ima po menstruaciji manj apetita in ji je pogosto služila kot pomoč pri hujšanju: »Če 

sm hotla shujšat, sm se takrat lotla. Mislem, fajn ji blo, tko sm mela občutek, de se je use 

izplaknl iz mene.« 

Dilvika o praksah in ritualih ne poroča. 

Branje 

Živa na več mestih omenja branje kot sredstvo za spoprijemanje z menstrualnostjo. Kot 

otrok v knjigah najde potrditev tistega, kar izve z opazovanjem: »Pol sm pa tisto knjigo brala 

po malem, sam tko, de niso naši vedl.« Kasneje prebira še knjige o samoopazovanju in 

druge. Mokoš prav tako veliko bere o menstrualnem ciklu in med pogovorom navaja precej 

avtorjev – teme so zelo raznolike. Vesna prek knjige ugotovi, kaj se je z njo pravzaprav 

dogajalo v (peri)menopavzi: »Sm jst tam notr naštudirala, kaj se je dejansko dogajalo.« 

Vesna o menstrualnosti veliko prebere v medijih in informacije se ji zdijo dovolj 

verodostojne. 

Dilvika, zaradi želje po koščku rolade, po sreči odkrije knjigo, s pomočjo katere ugotovi, da je 

menstruacija normalno dogajanje: »Sm jst pač s tega, kar sm prebrala in ugotovila, de to, 

kar se men dogaja, ni nč tazga, de je le mama tista, ki ni mela prov.« Dalje raziskuje v šolski 

knjižnici, kjer ji nočejo posoditi razvpite knjige Ljubimec Lady Chatterley, priporočijo pa ji 

knjigo o menstruaciji, a je ne želi, ker jo je že prebrala. Meni, da bi bila travma z loncem še 

vedno prisotna, če ne bi srečala knjig.                                                                                                                                                   

Menstrualni aktivizem 

»Kaj pa bi blo narobe, če bi dala majčko gor: Dans mam menstruacijo. Tako kot nosijo 

nosečnice majčke z napisi: Pridem oktobra!« Živa meni, da bi takšna majčka mogoče ženski v 

družini in družbi prinesla »mir«, ker bi ljudje vedeli, pri čem so. Živa piše svoj blog, tudi na 

temo menstrualnosti. Opaža, da velja splošno prepričanje, da naj bi ženske skrivale 

menstruacijo, in vidi priložnost v odprtem govorjenju, ki bi vneslo večjo normalnost. 

Mokoš v povezavi z menstrualnostjo deluje na odnosnem nivoju s partnerjem. Zaznava, da 

se pred menstruacijo pogosteje spreta, ker je ona bolj asertivna. Ker se on ravna linearno, je 

šokiran nad spremembo in jo zato zaznava kot muhasto. Podobno se ji zgodi, ko partner 

njeno tišino dojema kot utrujenost ali jezo, ona pa potrebuje zgolj tišino: »Take stvari sva že 

ful napredvala, ampak še zmer te vzorce mamo iz ne vem kje in to se pil, pač vedno.« Odkar 
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sama zaznava svojo ciklično naravo, lažje sprejema svojo mamo in nad njo ne izvaja pritiska, 

naj bo vedno ljubeča, saj se zaveda, da jo ima mama rada, četudi se tisti trenutek ne želi 

pogovarjati. 

Mokoš deluje tudi na širšem družbenem nivoju. O menstrualnosti veliko piše na spletu in 

drugod, vodi delavnice in srečanja za ženske, kjer »/…/ nam nič ni treba dosegat, da samo 

smo, in če rabmo počitek, pač počivamo, če mamo pa neke procese refleksije, pa nam drugi 

pomagajo it čez to.« Želi, da bi tak prostor našla vsaka ženska tudi znotraj sebe in si ga 

dopustila. 

Dilvika je pisateljica in poleg knjig piše tudi blog ter druge spletne objave. V eni izmed svojih 

knjig posebno poglavje nameni intimnim zgodbam naših prednikov, povezanih z 

menstruacijo. Deluje tudi v svojem okolju, kjer v času izredno močnih menstruacij razblinja 

tabu pri sodelavcih: »Sm rekla, lubčka zlata, evo, če vaju bo motile, ka bom ustala, ko mi bo 

stekl po nogah pa na tla, vzemta cuno pa pobrišta (smeh).«  Opaža, da jih opisan odprt 

odnos do krvavitve zbliža.  

Dilvika ustaljene vzorce razbija tudi med posegom odstranitve maternice. Ker se ji mudi 

pisati knjigo, ne želi dolgega obnavljanja celic in želi operacijo brez narkoze: »Oni so mene 

rezal, jst nem prpovedvala te zgodbe. Smo se pogovarjal o seksu, o spolnosti, o najbolj 

vulgarnih zadevah, sej veš.« Ko ji izrežejo maternico, jim naroči, naj ji jo izročijo. Poroča, da 

je to kot oreh mala stvar. Ko jo drži v roki, ji reče: »Proklemanska stvar, kok si tem nardila 

ene mokrote.«       

Primarna in sekundarna družina 

V Živini primarni družini ji mama ne razlaga o svoji menstrualnosti in tudi danes ne pozna 

njenega odnosa, kar ima gotovo vpliv na oblikovanje Živinega odnosa do menstrualnosti: 

»Moji mami nism nikol povedala in tut oprala sm zmerej tko in sm pol dala hitr v stroj, tko da 

ni mogla ona nč vidit.«  

Živa in njen partner o menstruacji govorita. Glasno izražanje: »Imam menstruacijo,« ko je ob 

menstruaciji nekoliko v stiski, je včasih klic na pomoč, kadar se ji zdi partner premalo 

pozoren do nje. Mož Živo sicer podpira pri pri carskem rezu, porodih in simptotermalni 

metodi - metodi samoopazovanja.  
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Živa svojim hčeram in sinovom načrtno ne predaja veliko znanja, sicer pa o menstrualnosti z 

njimi govori sproščeno. Lažje bi jim povedala več, če bi sami več spraševali: »Pa v bistvu jst 

lahko javno govorim, jst lhk na spletu kšne stvari pišem, ampak prov tko svojim otrokom 

težje.« 

V Mokošini družini menstruacija ni bila predstavljena kot nekaj slabega, prej naravnega in 

normalnega; kljub temu pa dobiva sporočila, da je to nevšečnost, ki ovira produktivnost: »To 

je tut name vplival, de sm si jst ustvarla neka pričakovanja nezavedno, da to bo zdej neko 

trplenje, ane.«  

Mokoš kot otrok ni razumela mamine dvojnosti, ni zmogla predvideti, kdaj bo ljubeča, kdaj 

jezna, »/.../ ker mama ni bla zavestna cikla, ker nimamo v družbi tega diskurza, ker pač ne 

razlagamo te izkušne.« Odkar bolj ozavešča svoj cikel in razume, da je njeno vedenje in 

čutenje vezano tudi na menstrualna obdobja, lažje sprejema mamo kot žensko, očeta kot 

moškega nasploh, lažje stopa v odnos z moškimi, razbremeni jo misel, da »/.../ moški ne 

bodo nikol na isti način doživlal, ker pač ne ciklirajo na tak način.« To jo vodi do sprejemanja 

ločenosti svoje identitete od očetove in partnerjeve.  

Vesna se s svojo mamo ne pogovarja veliko o intimnih temah, a menstruacija v njeni 

primarni družini ni bila povsem neprisotna: »To pr nas ni bla taka velika skrivnost. Si pač 

vidla, de je zavila neki pa je nesla.« Njena mama prav tako kot ona doživlja težave v 

menopavzi: doživlja hude vročinske oblive in izredno močno krvavitev.  

Vesna poudarja, da se menstrualnost v veliki meri dotika partnerstva. V njeni sekundarni 

družini je ne skrivajo. Sinovoma o menstruaciji in zanositvi pove že zgodaj: »Enostavno čist 

zato, da če bi kdaj slučajno, se zgodi, ane, da, ne vem, kšn vložek pozabš, ane.« Meni, da 

imata sinova »čist normalen« odnos do menstrualnosti. S snahama se odprto pogovarja o 

temah, povezanih z menstrualnostjo.  

Dilvikina mama vsa opravila, vezana na menstrualnost, opravlja na skrivaj ali ko ni nobenega 

doma, dogajanja jim ne pojasni. Prav tako Dilvika z mamo o tem ne govori. Pripoveduje, da 

je njena mama pred otroki skrivala stvari, jih kaznovala in pretepala, namesto da bi 

uporabila pogovor, in tako nezavedno prenaša lastne travme nanjo. Preobrat se zgodi, ko 

začne pisati knjigo o intimnostih: »Jst mami nikol nism povedla, pol ka sm to knjigo pisala, ja, 

de sm jst to ugotovila, de sm se jst to izobrazla.«  
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Ker ima Dilvika probleme z izredno močno menstruacijo, svoje štiri otroke sooči z 

menstrualnostjo pred vstopom v šolo. Razloži tako sinovom kot hčeri. Njeni otroci 

menstruacijo jemljejo za samoumevno ter jo razumejo, to nakazuje tudi njihova pomoč, ko 

Dilvika čaka na operacijo in ima hude krvavitve: »So na internetu kej najdl, pa so mi poslal. 

Tko de je bil to en tak družinski project, no, bom rekla, ane.« 

Šolstvo 

Živa se v srednji šoli uči ginekologije, ki ji pomaga pri razumevanju menstrualnosti.  

Večja ozaveščenost o ciklu Mokoš pomaga bolj sprejeti akademski svet, pri katerem jo moti, 

da ne sprejema simbolične ravni menstrualnega cikla: »Moj ovulacijski self ga razume. Vem 

pa, da obstaja še neki globljega, in vem, de če bi akademski svet to sprejel, de bi bil ful 

obogaten.« Spominja se, da v njihovem razredu (OŠ) o menstrualnosti niso govorili odprto, 

ampak prej na skrivaj. Vesna se za razliko od Mokoš o menstrualnosti s svojimi sošolkami 

pogovarja. Spominja se zanimivega dogodka s faksa – na terenskih vajah: »Ja, tri četrt 

avtobusa je dobil menstruacijo, čist izven ciklusa.« Neredno krvavitev si razlaga s  hitrimi 

spremembami višinskih razlik, ki jih doživijo v kratkem času. 

V šoli v Dilvikinih časih spolnost in menstrualnosti nista bili na urniku, spominja se, da se o 

teh temah v 60-ih letih sploh ni govorilo. Pomembno vlogo ima knjižničarka, ki ji pove, kako 

poteka menstruacija, hkrati pa opozori njeno mamo: »Ji je rekla, de pač more men povedat 

določene stvari, in pol sm jih še enkat fasala. Zrad tega, ker sm šla te stvari, ka se pr nas 

doma dogajajo, razlagat drugim ljudem.« 

Zdravstvo 

Ko Živa govori o zdravstvu navaja neprijetne izkušnje, ki so ji v spominu ostale do danes in se 

nanašajo na splav s težkimi zapleti: »En študent medicine je reku: ›Ja, k nis rodila, je pa še 

slabi z otroki.‹ Skratka zelo empatičen, ane!« Ko jo v bolnišnici nečloveško ločijo od otrok, se 

postavi po robu. 

Mokošina ginekologinja ji na obeh pregledih glede bolečin svetuje: »Kontracepcijske 

tabletke pa bo nehal bolet.« Moti jo, ker se v vzroke ne poglobi. 

Vesna ima med intervjuvankami največ izkušenj z zdravstvom. Ker ima po porodih hudo 

inkontinenco, mora na operacijo. V času, ko čaka na poseg, se posluži hormonskih tablet: 
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»Zato de sem si predvidla in ne bi slučajno lih takrat, ko bi pršla na vrsto, mela menstruacijo, 

ane. 

/.../ takrat ka so me v prejšnji službi tok mrcvarl,« Vesna začasno izgubi menstruacijo in 

ginekolog ji pride nasproti z naslednjimi besedami: »Ja gospa, kaj se pa dogaja? /.../ Ja 

veste, cel Dachau ni mel menstruacije.« Nato ji predpiše tablete, ki ji ponovno sprožijo 

menstruacijo, glede primarnega vzroka ne ukrepa. Vesna pravi, da je s svojim ginekologom 

zadovoljna, a ob (peri)menopavzalnih težavah jo razočara: »Sm rekla: ›Veste kaj, redim se.‹ 

On pa: ›Ah, tista mejhna tabletka, zard tiste mejhne tabletke se pa ne morte.‹ Sej se je 

hecov, ne.«  

Ko nastopi Vesnino obdobje depresije, poišče pomoč pri zdravniku: »/.../ in on men reče: ›A 

vm kar napišem tablete pa napotnco za psihijatra, ane.‹ Pa sm si mislna, v redu, sm rekla: 

›Sm prosm, dejte mi bolniško, jst zdej ne morm kle jt, jst ne morm hodt, ker bojo hotl 

rezultate met od mene, jst ne morm nč delat.‹« Ponovno se sistem odzove zgolj z 

medikamentalizacijo. 

Ko zaradi nenadne opustitve antidepresivov Vesna ponovno pade v depresijo, išče pomoč 

pri psihiatru, a ker je prezaposlen, ji svetuje enoto za krizne intervencije (center za mentalno 

zdravje), kjer ji predpišejo nove, delujoče antidepresive. Kasneje si za vsak slučaj poišče 

svojo psihiatrinjo, ta ji ponudi psihoterapijo, ampak »ka me je vidla, je tut rekla: ›Glejte, sej 

ne rabte, sjt vidm da.‹ Je rekla: ›Vi to ne potrebujete, ja.‹« Dogajanje ob (peri)menopavzi si 

razlaga z medicinskim modelom in znotraj njega tudi išče rešitve. 

Dilviko zaznamuje prvi ginekološki pregled, kjer »/.../ je rekla ginekologinja, de sm tko ozka 

tuki notr v kolkih, de dvomi, de bom kšnga otroka rodila.« Komentar ginekologinje jo zelo 

skrbi, in ko prvič nima menstruacije, je to zanjo znak, da je noseča in da ginekologinja nima 

prav. Dilvika poroča, da o dobri izkušnji z medicinskim osebjem ob odstranitvi maternice 

poroča, kljub bolečini. Kirurg ji po (prej opisani) operaciji pripomni, da še nikoli ni doživel 

takšne operacije, in jo povpraša, če je bila med operacijo pri zdravi pameti, ker je 

pripovedovala resnične zgodbe intimnosti izpred nekaj desetletji. 

Zgodovina 

Živa pripoveduje, da »/.../ po en stran, k govorimo, kok je blo včas tabujev, ane, po drug 

stran je pa še župnik vedu, ko ma ženksa menstruacijo al je nima.« Enako zgodbo 
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pripoveduje Dilvika, ki dodaja, da ženske po drugi svetovni vojni še niso nosile spodnjic in je 

kri tekla na tla. Dilvika mi med pogovorom natrosi pehar izkušenj žensk iz preteklosti. Na 

primer, nek moški je imel v primarni družini le brate in pri mami nikoli ni opazil krvavitve. Ko 

se poroči in ima žena prvič menstruacijo, gre do župnika in mu razlaga: »/.../ in mu reku, de 

se mu je žena sigurn skurbala, ker jo je bog kaznoval, de ji kri teče, ane.« Poudari, da bi ljudje 

morali zgodbe iz preteklosti, povezane z menstrualnostjo, bolje poznati, da bi razumeli, zakaj 

imamo ženske marsikje še danes različne travme, zaradi preteklih dogodkov in odnosa do 

spolnosti. Dilvika pripoveduje s tem povezano zgodbo: »Mi je prpovedvala ena ženska, de je 

mož najraj z njo seksu takrt, ko je mela menstruacijo. Čeprov v bistvu cerku tkrt tega ni 

dovoljevala, ker je bla ženska tkrt umazana. Takrat ji je uhajala maternica in pol je tkole 

naredu pest, ane, pa ka je ona se mogla vležt, je pač s to pestjo vse te stvari gor potegnu in 

se spravu nano, ane.« 

Mokoš v preteklih generacijah vidi borbo proti menstrualnemu ciklu in z njim. Pomembni so 

ji miti in zgodbe, ki soustvarjajo arhetipe in se realizirajo v naših izkušnjah, npr. Lilid: »Lilid 

govori o tej predmenstrualni ženskosti, ki je pa demonizirana v naši družbi, in Lilid ni demon, 

je samo ta asertivna ženska, ki pač: jst sm v centru.« Pripoveduje o kulturah, ki žensko v 

menstrualnem času vidijo kot kontaminatorko in jo zaprejo v hlev, ponekod jih ob prvi 

krvavitvi zaprejo za 7 let. Mokoš meni, da zapiranje menstruirajočih žensk, pomeni strah 

pred njimi in željo po ukrotitvi. 

Tako Živa kot Vesna pripovedujeta o pintah (vložek, narejen iz krp), ki je bil včasih v vlogi 

današnjega vložka. Vesna: »To ni blo tko sanitetno, kot je zdej, ane, ampak one so to prale in 

to so tut rekle, de se je to pol po štrikih sušil.« 

Vesna se spominja, kako so v 60-ih letih ženske uživale kontracepcijske tablete z veliko 

vsebnostjo hormonov: »Mislem, zato je po moje pol velik žensk mel raka na dojki in ka je blo 

še vse skrito, ampak je bil sistem tut čist drugačen.« 

Drugi 

Živa govori o zdravniku, ki jo je (v času, ko je bila medicinska sestra) poslal domov zaradi 

menstrualne bolečine: »Je reku zdravnik: ›Joj, kakšni pa ste, pejte domu.‹« V zvezi z okoljem 

se spominja še pomembne vloge, ki jo je zanjo imela teološka fakulteta s predavanji o 

odgovornem starševstvu.   
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Mokošina okolica se še ni povsem navadila na njen spremenjen odnos do menstrualnosti. Z 

zavedanjem, da imamo vse ženske izkušnjo menstrualnosti, se med ženskami na njenih 

srečanjih ustvarja »sestrstvo«, ljubezen in ne tekma. Pomembna, že prej omenjena oseba, je 

še kitajski zdravilec. 

Vesnina okolica z nasveti večkrat pomembno vpliva na sprejete odločitve. Prijatelj ji svetuje, 

naj začne jemati antidepresive: »A če te glava boli, tut čakaš 1 teden, de bo aspirin vzela.« 

Svakinja išče informacije o možnostih zdravljenja na medicinski fakulteti, kjer dobi odgovor, 

da se depresijo ne da drugače zdraviti kot s »kemijo«. Po drugi strani ji prijateljica priporoči 

naravne kapsule, za omilitev menopavzalnih težav, snaha in njen sin pa: »Onadva sta vse tko 

za naravno, pa psihoterapija pa to /.../. Jst sm pa bl na tablete.« Vesna kasneje v pogovoru: 

»Tko da jst pravm, nekdo more jest tablete za pritisk cev žulenej, jst bom pa antidepresive do 

konc žulenja jedla, pa kaj. Da sm normalna, ker to je tko hudo /.../.« 

Dilviki je ena izmed ključnih oseb v njeni menstrualni zgodbi mlad duhovnik, ki jih na koncu 

8. razreda pelje na hrib, kjer jim da popotnico – na zelo lep način govori o spolnosti, spolnih 

organih, menstruaciji: »On je pač vedu verjetn, ker pač kot je bil, je bil spovednik, je ljudi 

poznov in je poznov verjetn naše starše, ka so bli pč taki, kakršni so bli, ane, in je vedu, de je 

bil to pač čs, ka se je uzgajal samo s palco.« 
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3.3 GLAVNE UGOTOVITVE 

Ženske v raziskavi menstrualnost percipirajo na različne načine in na različnih nivojih. Na to 

nakazuje že raznolikost izbora simbolov, ki se giba vse od asociacij na pripomočke do 

abstraktnih simbolov. Svoje cikle razdeljujejo vsaka po svoje. Prav tako dogodke znotraj 

menstrualnosti (glede na njihovo pomembnost) razvrstijo različno.  

Menstrualno krvavitev večina intervjuvank povezuje z ženskostjo, menstrualno bolečino pa 

večinoma razumejo skozi medicinski pogled. Predmenstrualni sindrom vidijo kot normalno 

telesno dogajanje, izgovor, kot priložnost za refleksijo in osebnostno rast ter normalen odziv 

na zatiranje lastne ženskosti. Polovica intervjuvank poroča o vedenjskem aspektu 

hormonov, prav tako polovica intervjuvank nima spolnih odnosov med krvavitvijo, kar bi bilo 

morda mogoče povezati s predpisi religije in normami okolja, ki so mu ali mu še pripadajo.     

V povezavi s pripomočki, ki jih intervjuvanke uporabljajo v času menstruacije, opažam trend 

vračanja pralnih vložkov, ki so se pred leti umaknili iz uporabe; vse jih uporabljajo vsaj v 

enem obdobju življenja. Enotne so si na področju kontracepcijskih tablet, te med njimi niso 

najbolj priljubljene, a se jih nekatere kljub temu poslužijo. Ob menstrualnih krčih večinoma 

posegajo po protibolečinskih tabletah. Rituale in prakse v povezavi z menstrualnim ciklom 

razvije le ena od žensk, vse pa se poslužujejo izbranega načina samoopazovanja.  

Presenetil me je pomen, ki ga je za vsako posamezno izkušnjo menstrualnosti imelo branje, 

večinoma knjig. Preko branja so se bolje seznanile z biološkim in tudi drugim aspekti 

menstrualnosti.   

Opažam, da ima primarna družina velik vpliv na oblikovanje prvih reprezentacij 

menstrualnega cikla. Starejša generacija intervjuvank večinoma ni bila deležna pogovora o 

menstrualnosti, mlajša obratno. V  primerih, ko so bile deležne molka so se tudi same 

kasneje v življenju odzvale z molkom ob tej temi. Šolski sistem se pogosto pojavi v vlogi 

pokrivanja primanjkljaja informacij iz primarnih družin, prav tako osebe, delujoče znotraj 

Katoliške cerkve.  

Odnos do mesntrualnosti se je pri vseh zajetih v raziskavi, skozi leta vsaj delno spremenil v 

bolj sprejemajočega ter odprtega.  
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V povezavi z zdravstvom in menstrualnostjo vse poročajo tudi o neprijetnih izkušnjah. Vse 

štiri pripovedujejo o moči, ki jih imajo besede zdravstvenih delavcev, ter si želijo bolj 

človeškega odnosa, bolj holističnega pristopa in ne zgolj medikamentov.   

Tako Živa, kot Dilvika, Vesna in Mokoš so vsaj delno aktivistično naravnane, ko gre za 

menstrualnost. O temi se v javnosti trudijo govoriti odprto, nekatere gredo še dlje in 

objavljajo gradiva in razmišljanja ali vodijo delavnice ter pogovore. 
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3.4 REFLEKSIJA RAZISKAVE 

S pogledom nazaj uvidim, da bi morda lahko globlje prodrla v temo, če bi se poslužila 

drugačne metode, morda študije primera, v kateri bi bil glavni del poglobljen osebni 

dnevnik, podoben tistemu, ki sem ga uporabila za svoje osebno raziskovanje (Priloga 2). 

Tako bi lažje ujela izkušnje na dnevni ravni. Hkrati pa ugotavljam, da se je polstrukturirani 

intervju izkazal za dovolj dobro metodo glede na obseg raziskave, saj je v kratkem času zajel 

celotno ženskino obdobje in ne le menstrualnega cikla. 

Raziskovanje svoje osebne menstrualne zgodbe in s tem tudi širšega razumevanja fenomena 

bi lahko izboljšala in s tem morda pospešila spoznavanje, če bi namesto prostega dnevnika 

vpeljala rahlo bolj sistematičen pristop. Morda bi lahko uporabila koncept, ki ga inovirata 

Wurlitzer in Pope (2015): dnevno sledenje telesnih znakov, energetskim nivojem, čustvenim 

stanjem, glavnim mislim, dogodkom, konfliktom, sanjam, sinhronim dogodkom itd. S 

pomočjo bolj sistematičnega sledenja je lažje odkriti vzorce, ki se pojavljajo v posameznem 

ciklu in so unikatni za vsako žensko. Pristop sem odkrila šele ob koncu pisanja in ga zato 

nisem uporabila v delu. Želim ga preizkusiti v nadaljnjih ciklih in nadaljevati z osebnim 

delom. 
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4 SKLEP 

Na pot sem se odpravila iskat resnico in trmoglavo sem jo iskala skozi svojo osebno. 

Odkrivam jo v individualni izkušnji posamezne ženske in ta mi sestavlja »naivno« 

objektivnost. 

Ženskina osebna izkušnja menstrualnosti se mi zdi pomenljiva tema, vredna preučevanja. Ob 

vstopu v raziskovanje sem bila presenečena, kako malo je o izbrani temi moč zaslediti v 

slovenskih strokovnih vodah. Večina obstoječih del se osredotoča na medicinske ali 

oglaševalske vidike, zato sem v teoretičnem delu dognanja poizkušala vpeti v kontekst. 

Ugotavljam, da menstrualnosti nikakor ne moremo in ne smemo preučevati ločeno od 

konteksta, v katerem se posamezna ženka giba, saj ta s svojimi reprezentacijami 

menstrualnosti soustvarja pomene, skozi katere posamezna ženska živi svojo osebno 

intimno izkušnjo. Tako že linearna konceptualizacija časa pripomore k oblikovanju izkušnje.   

V empiričnem delu se teoretična izhodišča potrjujejo. Način razdelitve cikla in reprezentacija 

menstrualnosti nista nepomembni pri dejanskem doživljanju izkušnje na povsem telesni 

ravni. Dominanten pogled na menstrualnost je v slovenskem prostoru medikaliziran, kar se 

kaže tudi v izkušnjah intervjuvanih žensk. Pripovedi, ki jih predstavljam v raziskavi, 

menstrualnost vidijo predvsem kot nekaj normalnega in naravnega in so jo bolj ali manj 

dobro integrirale v svoje življenje. Zavedam se, da moj vzorec predstavlja le peščico žensk in 

predvsem ženske s spoštljivim odnosom do menstruacije.  

Skozi delo sem opazila, da je na področju menstrualnosti glavni primanjkljaj na nivoju 

pretoka  informacij. Dejstvo je, da so informacije o menstrualnosti na voljo, a te v naših 

sistemih še vedno zelo slabo pronicajo do deklet in žensk, ki jih potrebujejo. Ženske, s 

katerimi sem se imela priložnost pogovarjati, so največ informacij glede telesnih in drugih 

sprememb na menstrualni ravni dobile prek branja knjig in ne prek izobraževalnega sistema 

ali osebnega zdravnika ali ginekologa, kot sem sama pričakovala.  

Izkušnje iz obdobja pisanja tega dela mi potrjujejo ravnokar zapisano. Nekega jutra sem 

kramljala z novinarjem, ki mi je pripovedoval o tabletah z resnično nizko vsebnostjo 

hormonov, ki pa se jih na recept dobi le redko, po njegovih informacijah zaradi ekonomskih 

interesov. Podobno dogajanje opazim tudi v svojem okolju, ko ženske poročajo o vnetjih 

nožnice in mehurja in ne morejo najti razloga. V par primerih se je izkazalo, da je kriva 
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alergična reakcija na lateks v kondomih. Informacija do njih ni prišla in je trajalo dlje, da so 

izbrale zanje pravo zaščito.  

Že rahlo obupana, da nikjer v svoji podporni mreži ne zasledim informacij, ki jih zaznam v 

literaturi, se odpravim še do svojega ginekologa, ki bi bil lahko glavni vir informacij na tem 

področju. Zasliševala sem ga o izvoru menstrualne bolečine: »Ja z bolečinami je pa tako, z 

gledišča ozke ginekološke stroke je nekaj bolečine normalne /.../. Ampak, če žensko to ovira, 

pa ›zdravimo‹ [z rokami pokaže narekovaje]. Sej mogoče se bom pa jaz lahko kej od tebe 

naučil. Ker seveda, ne, človek je cel, je holistično bitje.« Dobim občutek, da razume, o čem 

govorim, a informacije niso prišle niti do njega. 

Verjamem, da bi se veliko navedenih zgodb tu in poprej v tem delu dalo spremeniti ali pa se 

sploh ne bi zgodile, če bi informacije pravočasno prispele do žensk. Predlagam sistematično 

vnašanje tovrstnih vsebin v šole. Resda je kurikul že napolnjen z biološkimi razlagami, a 

učenje »branja« telesa in spoštljiv odnos do lastne menstrualnosti sta še prepuščena 

naključjem.  

Prek literature, osebne izkušnje ter pripovedovanja intervjuvanih žensk lahko telesna 

pismenost pomembno pripomore h kvalitetnejši izkušnji menstrualnosti. Še več, Miller 

(2005) razmišlja, da nas poznavanje lastnega telesa odmika od prevar in približuje resnični 

avtonomiji ter samozavesti. Verjamem, da je s takšnimi temelji lažje sprejemati ozaveščene 

odločitve o nas samih in jih ne prepuščati sistemskim naključjem. S pomočjo poznavanja 

lastne menstrualnosti bi ženske morda lažje osmišljale svoje izkušnje in jim pripisovale 

pomene.    

Naj menstrualna kri teče še leta in naj končno stečejo tudi odprti pogovori o naši 

menstrualnosti! 
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Priloga 1: MENSTRUALNE ZGODBE 

Živina menstrualna zgodba 

Prva srečanja z menstrualnostjo ima v lepem spominu. Do informacij pride sama z 

opazovanjem in knjigami: »Pa sm bla tut stara kšnih, ne vem, 7 let al kej taga in je pa pisal, 

mamica, povej, kaj je popkovnca, pol sm pa tisto knjigo brala po malem, sam tko de niso naši 

vedl (smeh).« Brskala je po maminih omarah, a domneva, da njena mama takrat že ni imela 

več menstruacije in zato »/.../ nism našla nobenih takih sledi, ka bi mi kej dale (smeh).« 

Svojo menarho veselo pričakuje, in preden jo dobi, si pripravi vložke. Ponosno in veselo jo 

pričaka pri 16 letih. Njenega prihoda se spominja podrobno. Izmišljen datum prve 

menstruacije, ki ji je pomagal pri soočanju s strahom na pregledu, je za dolgo časa 

nadomestil resničen datum: »Jst pa tkrt še nism mela menstruacije in sm se zlagala, ker me 

je blo sram, de je nimam, in bala sm se, de bojo pol kej me preiskval al kej tazga.« Ko dobi 

svojo prvo menstruacijo, ne pove nikomur.  

Teme, ki zadevajo obdobje, ko je izkušala menstrualni cikel, se gibljejo predvsem okrog 

(ne)plodnosti, nosečnosti, splavov ter porodov. Morda ji je zato še posebej pomembna 

ovulacija. Ko jo v ciklu prepozna, ji prinese mirnost.  

Živa doživi carski rez in ga zelo nadrobno opisuje. Ob in po njem doživlja močne občutke 

sramu in krivde: »Mene je blo sram, zato ker sm dobila občutek, de nism znala rodit in de so 

otroc nastradal zato.« Ko prvič vidi svoja otroka, se ji vzbudi impulz, »/.../ de bi jih mogla 

strgat dol s tistih cevk, zgrabt pa zbežat z njima. Ta občutk je še zdej močan, de bi sam to 

morala nardit, pa bi blo vse dobr.« 

Občutek, da »/.../ morm popravt tisto napako, de nism rodila normalno,« je morda povezan 

tudi z njeno mamo, ki je trdila, da ni imela carskega reza, a Živa od sosede izve nasprotno: 

»To pomen, de je bil, de je blo to za mojo mamo tok težko področje, de se je raj zlagala, 

čeprov je bla izredn, čeprov se ne bi nikol mislna, de bi se ona kdar koli kej zlagala.« 

Živa več spontanih splavov. Ko prvič zanosi, niti ne pomisli, da bo prišlo do splava. 

Prepričana je, da ve, v katerem trenutku zanosi, svoje prve nosečnosti pa se spominja z 

velikim čudenjem: »Sm šla po cest pa sm si mislna, jst sm noseča pa noben ne ve. Kako je to 

možno, da noben ne ve!? Men se je zdel to tok velikansko in tam so tisti ljudje z mrtvimi 

pogledi.« Splavi so ji podrli vsa pričakovanja, bilo jo je strah, da ne bo mogla imeti otrok. 
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Pomembno ji je izžalovati vsakega izgubljenega otroka posebej in se zavedati, da naslednja 

nosečnost ni nadomestek izgubljenega otroka v prejšnji. Svoje otroke doji in po vsakem 

porodu traja dlje, da dobi menstruacijo, a tudi ko ni imela krvavitve zaradi dojenja, je to 

sprejela za normalno. 

Pri 45 letih zadnjič zanosi in po spontanem splavu dobi močan notranji občutek, da nikoli več 

ne bo zanosila, kljub temu da je njen cikel še leta reden: »Prov notranji občutk, nekak tko, de 

je bla zdej mera polna, ampak nč za to, de bi jst karkoli za to nardila.« Občutek se ji potrdi v 

izkušnji. Kljub rednemu ciklusu, ki se je dogajal še 9 let, ni več zanosila, čeprav ni več redno 

prakticirala samoopazovanja. 

 Meni, da da morda pri njej letos natopa mena. Zdi se ji, da njeno rodno obdobje lepo, mirno 

in spokojno izzveneva: »Kot naravno dozori sadež, kot naravno pride jesen.« 

Mokoš in njena menstrualna zgodba:  

Svoja prva srečanja z menstrualnostjo označi z naslednjimi besedami: »Sm bla deležna 

klasične iniciacije tko, kot smo vse: kje so vložki in to je to. Pa nč slabga, nikol ni blo v naši 

družini neki, kar bi se skrival.«  

Ko pri 11 letih dobi svojo prvo menstruacijo, je nesrečna in žalostna. Meni, da bo resničen 

vzrok žalosti ob menarhi odkrila v drugi polovici življenja, trenutno pa razmišlja takole: 

»Ampak tko fleši, ka mi prhajajo: tko zgodi! Pa de mogoče nism bla prpravlena s tega vidika. 

Al pa mogoče, da sm čutla tko kot neko odraslost, kot neko odgovornost, ka je nočem.« 

Žalost je mogoče pripisati tudi neodprtemu govorjenju in skrivanju v njeni osnovni šoli. 

Mokoš znotraj menstrualnega cikla prepoznava različne energije in občutke v telesu. V času 

po ovulaciji jo velika količina stikov začne motiti: »Na živce mi gre recimo parterju razlagat 

stvari, ka bi si recimo v predovulacijskem času ful razlagala. Ker v tem delu bi rada pač, da 

izvoha.« V tem obdobju je odločnejša, bolj osredotočena nase in obrnjena navznoter; zato 

spontano manj komunicira, si zavestno naloži manj dela ter si privošči več nege. Zaradi 

manjše odzivnosti je včasih občutila krivdo in se obsojala, a sedaj ...: »Zdej pa recimo mam 

to zavedanje: ok to je normaln del tega, te faze. V naslednji fazi pa bom že desetim ljudem 

naenkrt pisala, ane.« Z razumevanjem vzrokov odpade krivda, a kljub vsemu: »Še zmer 

včasih se borim, ker pride čist iz nezavednega, ker nisem tok produktivna, kot bi mogla bit.« 

Pripoveduje še o drugi strani predmenstrualnega obdobja: »Takrat pridejo šusi energije in 
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velik žensk jo ful v destruktivni način obrne, ker pač nimajo te zavesti, ker to ni lih ful 

spodbujano, de bi to pač na kreativen način izražale ane.« 

Predmenstrualni teden se ji prične »/…/ s tem NE-jem, nadaljuje se pa, de se obrneš 

navznoter, da kreativno to svojo energijo skanaliziraš nekam.« Nato sledi upor proti 

patriarhalnim strukturam in s tem si naredi prostor za ostale procese. »Pol pride tist moment 

menstruacije, ka je čisti počitek, ne.« 

Poudari, da povečana zaznava negativnega tu ni zato, da bi postala depresivna, ampak da bi 

ugotovila, kaj ji ne služi več, in bi to odstranila. Z menstruacijo konča svoje življenje in ga v 

novem ciklu začne znova, ampak »to ne pomen, de zdej ti vsak mesc žviš čist novo življenje, 

pa morš vse projekte pustit, ka si jih imel v prejšnjem ciklu. Ampak tko dejansko, da na nov, 

globlji način.« Okrog menstruacije ne čuti materinskega nagona, prioriteta ji je refleksija, 

iskanje globljih uvidov. Psihološko in fizično je ranljiva, zato potrebuje počitek, skrb in čas 

zase. Manj uporablja besede, ne bere, ampak se bolj poslužuje »iracionalnega« (glasba, 

karte). Med krvavitvijo ji je lepo fizično začutiti maternico.  

Mokoš o obdobju med menstruacijo in ovulacijo: »Dobivaš ful enih idej, tko ko ena pomlad 

na miselni ravni.« Opaža, da je v tem obdobju bolj nagnjena k ukvarjanju z drugimi, 

načrtovanju in dobiva več idej kot v drugih delih cikla. Med ovulacijo čuti »prokreacijski 

vzgib« in si želi otroka.  

Mokoš izkušnja menopavze še čaka. 

Vesnina menstrualna zgodba 

Pred nastopom menstruacije (in tudi ob) se z mamo pogovarjata o njej: »Mislem, jst sm 

vedla, kaj se v men dogaja, sm bla tut prpravlena na to, de jo bom tut enkrat mela /.../, ni 

blo nobenga dvoma.« Čisto prvega stika z menstrualnostjo se ne spominja, a sluti, da je 

videla mamo nositi vložke ali pa ji je povedala sestrična.  

Spominja se, da se je pred nastopom menstruacije cela preoblikovala (ras prsti, dlake itd.). 

Menarho dobi pri 11 letih in 11 mesecih: »V šoli je blo, v petem razredu, šla sem na stranišče 

in sm pač vidla krvav madež in mi je blo vse jasno, de je to to.« Bila je ponosna, ker ji to 

pomenilo, da je postala ženska. 
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Prvi dan menstruacije čuti bolečino, njeno celotno telo je napeto in razdraženo: »Me je 

mogoče mal zebel, pa tko bom rekla, mednožje sm mela prov tko zlo zapet, je blo vse pa mal 

boleče, pa tko ena taka napetost, ka je pa popustila v 24 urah in nikol ni blo nč tazga.« Prvi 

dan je razdražljiva tudi na psihičnem nivoju, dalje je od 5 do 6 dni prisotna le še krvavitev.  

Po koncu menstrualne krvavitve se počuti zelo dobro: »Ko je blo konc, sm se jst tko dobr 

počutila, tko izpraznla, vse se je izplaknl iz mene stran.« Dobro počutje Vesna pripisuje 

naravnemu poteku cikla, brez hormonalnih dodatkov. Ko se konča krvavitev, je 

impulzivnejša in bistrejših misli. 

Med fertilnim obdobjem čuti nepopisno spolno poželenje: »A veš, jst sm čutla, kdaj sm 

fertilna, ker jest sm takrt kar lezla po možu. Res, jst sm si takrat res želela spolnosti.« 

V zadnjih dveh obdobjih cikla (predmenstrualni in menstrualni) ima potrebo po sladkarijah: 

»Sm pa mela tut taka obdobja, ka sm žrla čokolado, sladkarije.« Dva dni pred menstruacijo: 

»Pred samo menstruacijo, včasih sm bla tečna, včasih pa ne. Od ne vem česa je blo to odvisn, 

ane.« Kot kontracepcijo večinoma časa uporablja naravne metodo, zato jo je v 

predmenstrualnem obdobju večkrat strah ali je zanosila ali bo dobila menstruacijo, iz tega 

razloga se ji včasih podaljša ciklus za nekaj dni. 

Vedno, ko zanosi, v sebi točno ve, kdaj se to zgodi, saj ne dobi menstruacije in napnejo se ji 

prsi. Kljub temu da oba otroka doji, hitro dobi menstruacijo (4–6 tednov). Vesna pove, da se 

ji v nosečnosti »/.../ psiha itak čist spremeni, se ti usmer samo v otroka, v nosečnost v 

porod.« Nosečnost je bila zanjo zelo lep čas. 

Vesna pove, da ima na žalost izkušnjo s splavom: »Tut s splavom sem mela izkušnje, no tko, 

da pač na žalost. Lej, za nazaj, tko je blo, tko sm se odločla. Mogoče se zdej ne bi več tko 

odločla.«  

Pred dvema letoma je imela zadnjo menstruacijo. Z menopavzo se ji preoblikuje telo, poveča 

se ji teža, čuti bolečine v ledvicah, konstanto ji je toplo in včasih doživi valunge (vročinske 

oblive): »In jst sm rekla, tko sama pr seb, sm rekla jst pa tega (valung) ne bom mela, v bistvu 

sm se odločla, de tega ne bom mela. Ane, me je pa mena prčakala v psihi.« Ob 

menopavzalnih spremembah ni več vedela, kaj se z njo dogaja.  

S pomočjo prijateljice ugotovi, da telesni simptomi mene ne vplivajo zgolj na telo, ampak 

tudi drugače: »Nerazpoložena, taka čudna, neskoncentrirana.« Svoje dogajanje si razloži z 
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medicinskim modelom, delovanjem amigdale in delovanjem hormonov. Leto pred depresijo 

ima težko leto v službi, a tega ne povezuje z depresijo.  

Vesna pove, da je zaradi hormonskih sprememb padla v depresijo. Najhuje se ji zdi, ker se 

njeno stanje na zunaj ne vidi in vsi mislijo, da je v redu. »Oropan si vseh čustev, nisi ne vesel, 

ne žalosten, ne jezen.« Počuti se kot rastlina in: »Če jst ne bi mela dveh otrok, mene dons ne 

bi blo več, ane, tok je blo hudo.« Ker je v depresiji, traja dlje, da poišče pomoč. Trenutno 

situacijo rešuje tako, da jemlje antidepresivne: »Men je to res nardil klik in sm jst res začela 

tist jest in sm se začela vračat v življenje.«  

Dilvikina menstrualna zgodba:  

Njena mama v emajliranem locnu moči okrvavljene pinte, ki jih potem prekuha in pripravi za 

ponovno uporabo. Nekega dne je Dilviki slabo in v hitenju prevrne lonec: »/.../ in to mam jst 

pred očmi tko, kot de bi blo včerej. In jst to kri vidm, ka je blo notr, ane, in te pinte so v tisti 

krvi, ka so se namakale, plavale kot crknen ribe, ane, ko so s trebuhom navzgor pa so bele.« 

Prizor jo zelo prestraši, saj je kri povezovala z nesrečo, in misli, da se je nekomu nekaj 

zgodilo. Zato steče k mami, ki ji prizor pojasni takole: »Ja to je pa men tekla kri, ka ti nisi bla 

pridna.« Pove, da je bila opisana izkušnja travmatična in je le eden v nizu mnogih napačnih 

korakov njene mame. 

Ko dobi svojo prvo menstruacijo, je v 4. razredu. Menarha nastopi še v istem letu, kot doživi 

lonec okrvavljenih pint. O menstruaciji dolgo molči »/.../ zarad tega, ker sm bla prepričana, 

de nism bla pridna, ane.« V njeni družini so se posluževali katoliške vere, zato menarho 

poveže z božjo kaznijo. V začetku, ko je bila krvavitev še šibkejša, ji je skrivanje uspevalo, 

kasneje pa se je tok okrepil: »Potem sm jemala kšne majce al pa kej tazga in sm dajala med 

noge, ker si nism upala mami povedat, in ko je mama to odkrila, sm bla tko tepena ko 

mačk.« Meni, da je pretepena zato, ker uniči lepe majice. 

Pove, da kasneje iz svojega cikla nikoli ni »delala drame«. Opaža, da je bila pred 

menstruacijo razdražljivejša in občutljivejša. »Ampak ti moreš vedet, de je to normaln, de je 

to neki, ka je del procesa.«  

V času menstrualne krvavitve nima manj energije, ker jo jemlje za normalno, doživlja pa 

menstrualne bolečine. Tudi na čustveno-vedenjski ravni zaznava dogajanje: »Ti se pač moreš 

prpravt in vedit. Aha, takrt bom pa jst tečna, aha, tri dni po njej bom pa super. Ampak ti 



54 
 

moreš vedit, de je to del, ane, ker če se ti tega ne zavedaš, če ti iz tega delaš cirkus, potem 

boš delala cirkus iz tega.«  

Združitev jajčeca in semenčeca je zanjo čudež. Vedno, ko ugotovi, da je zanosila, je to zanjo 

»nekaj največjega«. 

Ob približevanju menopavze Dilvika izkuša še posebej močne menstrualne krvavitve, tako 

njena mena nastopi z operativnim posegom in zanjo se menstrualna zgodba konča. 
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Priloga 2: MOJ MENSTRUALNI CIKEL 

Zdelo se mi je samoumevno, da ob branju in raziskovanju menstrualnih izkušenj so-žensk 

raziskujem in spremljam tudi svojo. Da bi lažje zajezila doživeto, sem skozi tri cikle pisala 

prosti dnevnik.   

Spontano se mi je cikel razdelil na tri okvirne dele: krvavitev, obdobje okrog ovulacije in čas 

pred menstruacijo. Časovne razmejitve obdobij so zame prej premične in ohlapne kakor 

grobo zastavljene. Iz cikla v cikel opažam več delov in njihovo dinamiko.  

Vsak del svojega menstrualnega cikla bom na kratko predstavila, kakor se je zapisal v moj 

dnevnik. »Prvi dan« zame pomeni prvi dan krvavitve in s tem prvi dan novega 

menstrualnega cikla. Za boljšo časovno predstavo sem izsekom svojih dnevniških zapisov 

pripisala tudi številko cikla, ki mu določen sestavek pripada. 

Obdobje krvavitve 

1. dan 1. cikla 

Že včeraj sem bila tako utrujena, da mi ni jasno, kaj za boga sem storila, da samo 

padam v posteljo. Preslišim budilko in mobitel očitno vržem na tla. Ko se zbudim, 

tečem, da bi ujela sestanek, a se hitro ustavim in obrnem in se vprašam: Za koga? 

Doma se uležem v posteljo in s kratkimi premori cel dan preživim tam. Cimra čisti in 

veliko govori. 

Izčrpanost in ne le utrujenost zasledim v vseh treh zapisih o prvem dnevu krvavitve. Na prvo 

misel si verjamem, da so prvi dnevi zgolj to, a spregledam drugo plat. Ko izčrpanost izzveni, 

se na več mestih pojavijo nekakšni sunki kreativne energije: 

2. dan 1. cikla 

Po sestanku imam uro totalne energije, akcija na višku. Zagrabim jo in skoordiniram 

toliko reči, da sama samo gledam. 

9. dan 3. cikla       

In včeraj zvečer, kakšen sunek delovne energije. Zadnji debel teden nisem vedela, da 

to sploh še obstaja. Kot bi se na čolnu pripeljala nazaj v svet in stiki so mi lahki. Ali 

resnično lahko pripišem to vedenjskemu aspektu hormonov ali je to le moja 

domneva? 



56 
 

Opazim, da potrebujem več počitka, da si želim več samote in da se kljub temu včasih 

prisilim v druženje in delo. Še več, samo sebe ulovim na občutkih krivde, ker si ugodim s 

počitkom in izolacijo. Dolgo časa potrebujem, da moje notranjem sodišče razsodi, da nisem 

kriva, če počivam.  

3. dan 1. cikla 

Zatečem se v svojo sobo, zaprem vrata. Tega po navadi ne počnem, iščem svoj 

prostor in počitek. Ukazujem si, naj bom kreativna in naj sproduciram ideje za 

diplomo, a ne steče. Občutek krivde, ker ležim v postelji »sred belga dneva«, pa če 

prav ni nujnega. Samo ležala bi ... 

6. dan 3. cikla   

Osredotočiti se in biti v zunanjem svetu, to je znanstvena fantastika. Odpovem in 

reorganiziram vse, da sem lahko več sama s seboj. Postajam pikra, »beachy«. In ne 

zmorem govoriti iz ljubezni. 

A kadar si dovolim potreben počitek, moji menstrualni krči hitreje izginejo, saj sem bolj 

pomirjena s svojim stanjem, tako postanem prijaznejša družba za svoje ljudi. 

3. dan 1. cikla 

Uh, kako dobro, da imam možnost počivati, po 40-minutnih ciklih sem kot prerojena, 

čeprav se mi na začetku vsakega zazdi, da ne bom zmogla iti skozi bolečino, 

nemirnost, a sem zmogla, zmogla sem!  

Do druge krvavitve sem uspela prebrati kar precej reči, opravila sem prve intervjuje in temo 

sem odpirala svoji okolici. In morda sem zato v drugem ciklu opazila nekakšen preobrat, ki je 

bil zame nekaj čisto nepričakovanega, celo šokantnega.  

1. dan 2. cikla  

Menstruacija je tu. Prišla je tako preprosto, brez presenečenja, samo tu je. Stojim na 

troli in svet okrog mene je malo drugačen, kot bi bila malo zadeta, a ne od zunaj, od 

znotraj. S hormoni? Od bolečine v maternici? Težko mi je hoditi in slišati toliko 

zvokov. Grem v trgovino po kabel, a ker ga fant nima v prodaji, mi kar podari enega iz 

svojega predala. Tako me razveseli, da vsa bolečina kar odpade, dobim energijo.  
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Začela sem dvomiti v svojo menstrualno bolečino. Če bi bila zares samo fiziološko pogojena, 

zakaj bi potem v zgornjem primeru prišlo do spremembe? Morda sama sebe postavljam v 

vlogo žrtve, da si vsaj v času menstruacije dovolim počivati, mirovati, lenariti in si zato 

ustvarjam to bolečino? Čutim, da nisem zadela povsem v prazno. Spoznanje se pojavi še v 

drugih oblikah: 

5. dan 2. cikla       

Ponoči se zbudim z bolečino v predelu maternice. Prepoznam, da sem v paniki, v 

strahu, ko se pomirim, bolečina izgine in z lahkoto zaspim.  

9. dan 3.  cikla  

Ko si privoščim masažo in oljenje, se zavem, kako je na področju maternice in 

jajčnikov – v tem predelu občutim strah in paniko. Podobno, kot se zgodi, ko imam 

menstrualno bolečino. Slutim, da je tu nekje nekakšna povezava. 

 

Uzrla sem, kako globoko v meni ždi strah pred »socialno« menstrualno krvjo kljub odprtim 

pogovorom, meseci raziskovanja. Ko sem sama s svojo krvjo, se je ne bojim, rada se je 

dotaknem, ampak ko sem obkrožena z ljudmi ... 

2. dan 1. cikla 

Plaši me, da je kavč bel. Strah me je, da bi pustila madež na njem. Nič takega se ne 

zgodi. Samo strah me je, da oddajam vonj po krvi. Tako me je strah, pa ne vem, 

zakaj. Kar stuširat bi se spet želela. 

Očitno tudi pri menstrualnem ciklu ne uidem modnim smernicam in »pravim« izdelkom.  

4. dan 2. cikla 

Opazim, kako se v meni prebudi jeza, ko izgubim menstrualno skodelico. Uporabljam 

tampone. Vidim, kako padam v svojih očeh, ker nisem dovolj alternativna. Tako v 

intimo moram biti alternativna, draga moja?  

Okrog ovulacije 

Preden sem začela ponovno prebirati dnevnik, sem okrog ovulacije pričakovala globoka 

odkritja, a namesto njih je bil moj fokus v ovulacijskih časih očitno usmerjen na zunanje 

dogajanje, moje projekte, prijateljstva ipd. Pri prvih dveh ciklih je v obdobju okrog ovulacije 
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zapisano bore malo, vse se nanaša na zunanje dogajanje, v tretjem obdobju pa spet 

ogromno časa posvetim samo-raziskovanju skozi pisanje.  

Edina posebnost, ki jo zaznam v svojem dnevniku, je, da v času okrog ovulacije trikrat pišem 

o povečanem poželenju, ki se sem ter tja pojavi tudi v drugih delih, a nikoli tako intenzivno 

kot v času okrog ovulacije. 

11. dan 1. cikla 

Naj bi delala, a nekako ne steče. Povečana želja po stiku s svojim telesom. 

15. dan 2. cikla         

Včeraj sem se počutila tako ženstveno, vame je začela po stranskih kanalih pronicati 

strast, da, to je bilo poželenje! Od četrtka dalje je moj libido v akciji, mama mia. 

Preplavljanje strasti po mojem telesu. Energijo včasih skanaliziram v diplomo, včasih 

se ji prepustim in jo v polnosti občutim.  

Obdobje pred menstruacijo 

Preden sem se pričela opazovati, sem v tem času poznala znanilko menstruacije – bolečino v 

prsih, ki sem jo opazila tudi med zapisi. Pred začetkom pisanja sem bila mnenja, da imam 

tudi jaz vsak mesec PMS. To razlago sem si udomačila le nekaj mesecev pred začetkom 

zapisovanja – povsem sem ji zaupala. Verjela sem, da sem pred menstruacijo bolj »tečna« in 

me vse bolj moti. Izkazalo se je naslednje:  

22. dan 2. cikla     

Jočem ob SMS-u, gane me v takšni čistosti, da mi priteče solza. Toliko lažje 

prepoznavam, kaj ljudje zares govorijo, in ne, kaj rečejo. Čutim do bistva in to me 

pomirja.  

23. dan 3. cikla 

Priteče mi solza od ganjenosti, od sreče, od lepote, ko mi Ana pošlje njej drag naslov 

knjige. Tako močno me preplavi lepota ali iskrenost reči.  

V zapisih prav zares ne najdem »tečnosti«, ki bi bila kaj drugačna od drugih obdobji. 

Presunjena sem! Opazim, kako se mi v vseh treh ciklih pred menstruacijo poveča 

senzitivnost, čustva občutim z večjo intenzivnostjo in tudi z izražanjem je tako. Po 
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prebranem, slišanem in opazovanju pomislim, da je moja ideja »tečnosti« morda imela 

opraviti s preslišanjem svojih potreb, kar opazim v tretjem ciklu:  

19. dan 3. cikla       

Zazdi se mi, da se moj cvet zapira, v notranjost, zapiram se zunanjemu svetu ... Že cel 

mesec se zatekam v kontemplacijo, v svojo študentsko celico, a sedaj v tem obdobju 

je še toliko močneje in moje telo obliva želja po introspekciji. Tako močno mi govori 

telo, da ga sploh ne morem preslišati. Ni lahko poslušati, ker se šele učim. Na pohodu 

so spremembe. 

25. dan 3. cikla 

Zaprta sem vase, motijo me glasovi, motijo me pogovori ... Ko se sprogramiram, je 

seveda ok, a potem spet rabim skrito jamo in prenovo. Tako tudi jutri.  

 

Presenetim se, ujamem se v veselem pričakovanju krvavitve. Moj zapis me malo spomni na 

kakšen zapis o pričakovanju otroka: 

26. dan 3. cikla  

Kot majhen otrok sem v pričakovanju krvavitve. Želim si je, rada bi se je dotaknila. 

Prevzema me to zame neverjetno hrepenenje po popolni predaji na nek način, 

prepuščanju. 

 

Zapisano je zame šele začetek raziskovanja svoje menstrualnosti, edino meni lastne 

dinamike. Videti je obetavno in želim nadaljevati. 
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Priloga 3: PRIMER KODIRANJA 

TEKST KODE 1. REDA KODE 2. REDA 

... 
Kako je pa na primer pol v 
službi? Ka morš bit 8 ur 
produktiven, delat? Kako ste 
to vzporejala, če so ble 
bolečine al pa menstruacija, pa 
ste bla mal bl šibkejša. Kako 
ste to usklajevala? 
Sej drgač nism tega čutila, edin 
med dvema splavoma. To je blo 
neki mescev, ene 4 
menstruacije so ble vmes, ni jih 
blo takrt več. Tko da druge pa 
ne. 
Kaj pa vaš partner, kakšen je 
imel odnos do menstruacije?  
Pa sploh ne vem, de bi se kdaj o 
teh stvareh kej pogovarjala. Nč 
posebnga, v bistvu, emm men 
je blo tko, kadar se mi je zdel 
premal pozoren, de ne opaz, de 
sm js zmatrana al pa de rabm 
dodatno pomoč al pa kej tazga, 
sm rekla: »Pa lej no, 
menstruacijo mam, dej mal mi 
pomagej.« V tem pomenu, ane, 
drgač pa. V bistvu, de si 
prdobim mal em, mal pomoči, 
ane. Drgač pa zares ni blo, edin, 
pač včas me je orng zvijal, 
ampak to ni nč tazga samo po 
seb.  
Se vam zdi, da majo tut moški 
cikle?  
Po moje jih majo. Sam ne tko 
izrazite, ane. Pr ženski je vse bl 
na zunej vidno. Isto pr ženski je 
ta obdobje rodnosti velik bl 
jasno vidno, ane. Pr moških pa 
ne. Ne vem (smeh). 
Kaj pa se vam zdi še najbolj tko 
dragoceno pr menstruaciji?  
Ne, ne vem, nč takga. Pač 
normalna je, ane. Je pa 

... 
 
 
 
 
 
 
 
Menstrualna bolečina je 
prisotna zgolj med 
splavoma. 
 
Menstrualna bolečina 
prisotna pri 4 menstruacijah.  
 
Ne spominja se, da bi se o 
menstruaciji kdaj 
pogovarjala s partnerjem.  
 
Kadar je bil partner do nje 
premalo pozoren ali je 
smatrala, da potrebuje 
pomoč, je uporabila 
argument »imam 
menstruacijo«, da si pridobi 
pomoč. 
 
Včasih (izven obdobja 
splava) izkuša bolečine. 
Močne bolečine niso nič 
»takšnega«. 
 
 
Tudi moški imajo notranje 
ritme. 
 
Cikličnost je pri ženskah na 
zunaj bolj vidna kot pri 
moških. 
 
Obdobje rodnosti je pri 
ženskah jasneje razvidno kot 
pri moških. 
Pri menstruaciji ji je 

... 
 
 
 
 
 
 
ODNOS DO 
MENSTRUALNE  
BOLEČINE  
 
ODNOS DO 
MENSTRUALNE 
BOLEČINE 
 
SEKUNDARNA 
DRUŽINA 
 
 
SEKUNDARNA 
DRUŽINA 
 
 
 
 
 
ODNOS DO 
MENSTRUALNE 
BOLEČINE 
ODNOS DO 
MENSTRUALNE 
BOLEČINE 
 
DRUGA 
PREPRIČANJA 
 
DRUGA 
PREPRIČANJA 
 
 
DRUGA 
PREPRIČANJA 
 
ODNOS DO 
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menstruacija, samo če je 
ovulacija bla, drgač pa je 
psevdo menstruacija, ane, in je 
šibkejša, ane. V bistvu, če je 
močna menstruacija, je jasno, 
de je sploh normaln ciklus, ane. 
Kakšen je pa vaš odnos do 
kontracepcijskih tablet v 
povezavi z menstruacijo? 
Ja jst odklanjam vse te stvari. 
Tut intra uterine vložke 
odklanjam in vem pa, prvič, če 
so hormonske stvari, kšne 
ženske majo tko rade de nimajo 
pol nobenih težav, komej kej 
krvi, pa take stvari, ampak v 
bistvu si delaš škodo. Mislem, 
de premal vejo. Em pa če pa 
čist starodavn materničn vložek 
je pa agresivni, so pa hude 
krvavitve. In se spovnem, ka 
smo se na spletu pogovarjal o 
tem. Na blogu in je ena rekla, 
da ma mireno. Eni pravjo 
mireno, eni mirela. De ma to, 
pa de je tko fejst, de nima 
nobenih težav, pa de ma 
materični vložek. Jst sm pa prvič 
slišala za to besedo, pa sm 
rekla, ampak če maš pa čist 
tako blago menstruacijo, pol so 
pa gotov hormoni zravn. In una 
je trdila, de ni res, pa de ji 
nbenih težav ne dela, pa de ne 
vem, tok tok je bla navdušena 
pa de vsem priporoča. Pa da ma 
že precej res, za povrhu pa je 
bla pa še celo brez moškega 
takrat, ane. Em ampak, tega ne 
moreš kar not pa vn dat, ane. 
No in sm pa pol to raziskala in 
sm tut na svojem blogu 
napisala in sm vidla, prov zdej 
sm vidla, de je med najbolj 
branimi stvarmi prov zaprov. 
Ljudje torej velik iščejo te 
informacije. 

dragocena njena 
normalnost. 
Do menstruacije pride le, če 
se zgodi ovulacija, drugače je 
krvavitev šibkejša – psevdo. 
 
Močna menstruacija 
nakazuje normalen ciklus. 
 
 
 
Odklanja kontracepcijske 
tablete in intra uterine 
vložke, ker so povezani s 
hormoni. 
 
Nekatere ženske imajo rade 
šibko krvavitev in nobenih 
težav. 
Maternični vložek je 
agresiven. 
 
 
 
Gospa na njenem blogu je 
zadovoljna z materničnimi 
vložki. 
 
Prek bloga prvič izve za 
maternične vložke. 
 
Če imaš zaradi materničnega 
vložka blago krvavitev, 
pomeni, da so prisotni 
hormoni. 
 
Čudi jo, da je ženska na 
blogu brez partnerja. 
 
Raziskovanje pripomočkov in 
javno pisanje 
 
Članek na njenem blogu 
eden najbolj branih. 
Ljudje veliko iščejo 
informacijo o materničnih 
vložkih. 

MENSTRUACIJE 
 
DRUGA 
PREPRIČANJA  
 
 
ODNOS DO 
MENSTRUACIJE 
 
 
 
PRIPOMOČKI 
 
 
 
 
PRIPOMOČKI in 
DRUGI 
 
 
PRIPOMOČKI 
 
 
 
 
DRUGI 
 
 
DRUGI 
 
 
 
PRIPOMOČKI in 
DRUGI  
 
 
DRUGI 
 
 
MENSTRUALNI 
AKTIVIZEM 
 
MENSTRUALNI 
AKTIVIZEM 
 
DRUGI 
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Priloga 4: PRIMER TABELE KATEGORIJ  

KATEGORIJE KODI 1. REDA KODI 2. REDA 

Reprezentacije Simbol Valovi in vrtnica kot simbol 

Razdelitev Menstruacija ni prvi dogodek 
v ciklu. 
Menstruacija se zgodi le, če 
je bilo jajčece oplojeno. 

Odnos do menstruacije Menstruacije je bila zelo 
vesela, ker ji je pomenila, da 
je dogajanje v njej normalno. 
Fizičnega in psihičnega 
počutja med krvavitvijo ne 
povezuje. 
Slabše počutje ob 
menstruaciji jemlje za 
normalno. 
Iz prebranega v zadnjih letih 
se ji zdi, da se je v prvih dneh 
menstruacije dobro malo 
ustaviti in si ne naložiti gore 
dela. 
Pri menstruaciji ji je 
dragocena njena normalnost. 
Ženska naj bi skrivala svojo 
menstruacijo. 
Če bi odprto govorili o M, bi 
bilo normalnejše. 
Do menstruacije pride le, če 
se zgodi ovulacija, drugače je 
krvavitev šibkejša – psevdo. 

Odnos do menstrualne krvi / 

Odnos do menstrualne 
bolečine 

Včasih (izven obdobja splava) 
izkuša bolečine. 
Boleče menstruacije so 
povezane z nedokončno 
razvito maternico in celotnim 
organizmom. 
Maternica in celotni 
organizem se dokončno 
razvijeta z izkušnjo rojstva. 
Menstrualne bolečine pri 
hčeri vezane na pregrado v 
maternici. 
Morda imajo kmečke ženske 
manj boleče menstruacije, 
ker se več gibljejo. 
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Priloga 5: MOJ OSEBNI PROCES OB PISANJU 

Skozi mesece sem postala zelo senzitivna za pripovedi o PMS-u, ki krivdo za vse naprtijo 

nanj, in presenečena sem, kako je za veliko različnih simptomov najpogosteje odgovor: 

tableta. Presenetil me je tudi dogodek z znancem. Govorila sva o moji diplomi in čez nekaj 

dni potrka na moja vrata in mi zgrožen pove, da je imel zaradi mene nočno moro: plaval je v 

morju, polnem krvi. Predvsem pa nikoli prej na ljubljanskih tleh nisem opazila vložka ali 

tampona, sedaj so se začeli pojavljati kar na več mestih, pogosto. 

Na začetku diplomske poti sem si zaželela spoznati resnico o menstrualnosti. Nekje v 

kamrah svojega nezavednega sem upala, da bo menstrualni cikel zame novo orodje, nov 

kažipot, ki mi bo pomagal razumeti, česar še ne vem. 

Ampak, ali vam to ne zveni podobno želji po ustanovitvi nove religije? Pela bi žalostinke 

svojemu omejenemu razumevanju sveta. Seveda nisem dobila vseh odgovorov in slutim, da 

lahko grem še globlje v raziskovanje svojega cikla in fenomena na sploh, a v življenju obstaja 

še marsikaj drugega kot menstrualni cikel in ne želim ustanoviti nove religije.  

Kljub slednji ugotovitvi mi je raziskovanje razjasnilo marsikatero dogajanje, ki mi je bilo prej 

zgolj moteče, ozaveščena hormonska dinamika pa mi pomaga pri načrtovanju svojega časa. 

Občutek imam, da sem se v procesu dotaknila nečesa zelo bogatega, zame in za ljudi okrog 

sebe. Tema se je v meni in med meni bližnjimi udomačila in o njej lažje in bolj odprto 

komuniciram.  

 

 

 


