


Yasmine @flowermoon_womb is a holistic menstrual cycle coach offering 
group mentorship, workshops, circles, and private sessions for those who 
wish to address imbalances such as painful periods, irregular cycles, 
chronic fatigue, heavy PMS and energy depletion through navigating the 
physical and energetic realms of the cycle. Yasmine is a certified pelvic 
steam practitioner who shares this ancient practice as a tool for healing and 
reconnecting to the space and wisdom held within the womb.

Information referenced from Steamychick Institute: https://steamychick.institute

Disclaimer: Yoni steaming is a reclaimed method and neither Yasmine nor Haven hold the 
responsibility for the possible side effects. We expect the reader to be cautious and take 
in mind that these practices are being reclaimed and it takes trust and sometimes trial and 
error to get the actual knowledge remembered and mastered. Consult a practitioner if you 
have any complications from practicing steaming.

If you wish to work with a practitioner in Lebanon please contact Yasmine on  
flowermoon.medicine@gmail.comor on Instagram @flowermoon_womb. If 
you wish to join the WhatsApp group to be informed of future steam circles please  
follow the link below: https://chat.whatsapp.com/ET9AASNhlcSEC9ftHAuUv1



YONI STEAMING is a non-invasive form of gynecology. It is a traditional self-care 
practice whereby someone sits or kneels over a pot of boiled water to expose 
the entire pelvic area. Yoni steaming is a tool to take care of ourselves from the 
comfort of our home; smells, clots, cramps, infertility, infections, postpartum, 
stress fibroids, irregular cycle etc. 

The steam passes through the insides of the internal organs to cleanse, 
relax and increase circulation.
 
Womb steaming is universal and is practiced worldwide. There are ancient 
records documenting the use of steaming in Europe, Africa, Asia, Oceana and 
Americas. However, the use of steaming gradually declined, especially in the 
western world. Hundreds of years ago, when Europe passed laws making it 
illegal for anyone other than medical doctors to practice medicine, female health 
practitioners were eliminated from the picture hence, losing multiple reproductive 
health practices including steaming.  
Fortunately, these days the practice of steaming is being reclaimed as the 
practice of midwifery is coming back. This is our heritage as women and 
people who menstruate, this is always how we’ve taken care of ourselves 
since the beginning of time. 

Other names for Yoni steaming:
Womb therapy, Peri-Steam Hydrotherapy, 
Fumigation, Bajos Vaginal Steaming, Pelvic Steaming

What is Yoni steaming?

Practical user guide
1. Go to the bathroom directly prior to steaming. 
2. If increased discharge occurs after steaming, you may want to use panty liners 
or a spray bottle or bidet to rinse mucus off the skin.
3. Learn proper period care so that your post-steam period will flush out any old 
residue loosened up during the steam session. For more information please 
consult your practitioner. 
4. If you have an emotional release while steaming please ensure that you take 
care of your emotional body in the ways that you receive comfort and consider 
processing the feelings that surfaced with the guidance of a trusted friend, healer 
or professional therapist. 
5. Use a method to track your menstrual cycle to be aware of post-steam cycle 
changes and length. 

Yoni steaming as a cleansing ritual 
Before a steam session, write in your journal about anything in your life 
you wish to release or cleanse; an event, a person, a relationship, a 
feeling etc. 
You can also observe what naturally comes up during the steam session. 
Feel free to write, sing, play an instrument etc. Allow your expressions 
the freedom to play. 
Each session will be different and unique. 



No heater mild steam set-up Heater advanced set-up 
Use this set-up for treating specific 
imbalances 

Steam session can last up to 30 minutes 

Consult your practitioner for this steam set 
up, schedule and herbal formula for your 
specific needs/imbalances and to rule out 
contraindications 

Steam once a week, then 3 days in a row 
before your period and after your period 

Use the above steam schedule for a duration 
of 3 months to see if the steaming is reducing 
your symptoms 

l

Boil water in a pot 

Add your herbs into the pot (recommended by your 
practitioner) It is possible to use just water and/or add a dash 

of salt or vinegar 

Cover the pot while you prepare yourself for steaming 

Cover your entire lower body with a cloak, a big piece of 
fabric or a skirt 

Remove the pot cover and sit on top to receive the steam . 
If the steam is too hot, wait until the water cools down a bit

The steam will last for 10 minutes, enjoy!

 Steam once a week or once a month for general care 

lMenstrual cycle tracking:

It is recommended to do tracking through journaling and writing things down by hand. 

For example; you start your journal entry with the date and the day of the cycle that you 
are on (day 1 is the first day you see fresh blood, the last day is the day before you start 
bleeding again), you write any observations that you make about your body throughout 
the day as well as observations about your mood and energy levels. Anything else you 
want to write is valid: your thoughts, dreams, synchronicities, events etc. 



Contraindications 

Do not steam if you're on your period (wait until day 7) or you are pregnant/trying 
to get pregnant. Please consult with a practitioner if you have very short cycles, you 
are prone to spontaneous bleeding (or currently spotting), you have an infection or 
burning itch.

Do not use a plethora of herbs before consulting a practitioner. Some might cause 
imbalances or aggravate any imbalance that is already present. 

some positive side
effects of steaming 

better sleep

decreased swelling
 in legs and feet

decreased 
abdominal bloating 

slimmer waistline 

increased libido 

decrease in 
breast soreness

fewer headaches

fewer PMS symptoms 
increased energy 

lucid dreams  tingling feet 

increased lubrication 

healthy bowel 
movement

improved urinary release 

reduced back pain 

                                    
urination urge while steaming , browning discharge after steaming, increased clots cramps or brown 
menses during the next period , increased dry cramps , increased irregular discharge (white, green, 
thick clumpy) , emotional release perhaps through tears or laughter , periods that come earlier or later 
than expected 

All of these signs are a normal part of the cleansing process and then they should go away once 
the cleanse is complete. Please note these changes and inform your practitioner 

       Some caution side effects of Steaming 

Rash: May be an allergic reaction to herbs. Advise practitioner. Steam herbs should be adjusted. 
Bumps: May be a cleansing side effect, can continue steaming but should check with medical 
doctor if it looks suspicious. Advise practitioner. 
\headaches: May be dehydration or a sign of too much circulation. Advise practitioner. Steam 
duration and schedule should be adjusted. 
Itchiness: May be a reaction to herbs or may be related to irregular discharge clearing out. Advise 
practitioner. Steam herbs may need adjustment. If irregular discharge is the problem an herbal soak 
is recommended. 
Diarrhea: May be a sign that the herbs are too strong. Advise practitioner. Steam herbs should be 
adjusted. 
Nausea or Vomiting: May be a sign that the herbs are too strong or there is an allergy. Advise 
practitioner. Steam herbs should be adjusted. 
Inter-Period Bleeding: May be a uterine bleeding contraindication. Implement first aid to stop 
bleeding guidelines. Advise practitioner. 
Onset of Fresh Spotting: May be a uterine bleeding sensitivity and maybe contraindication. 
Implement first aid to stop bleeding guidelines. Advise practitioner. 
Stripped Skin: Usually a sign that the steam temperature is too hot or the herbs are too 
concentrated. Advise practitioner. 
Shortened Menstrual Cycles (27 days or less): May be a uterine bleeding sensitivity. Advise 
practitioner. 
Pain: Pain is not normal during or after a vaginal steam session. If you feel pain, please seek 
medical attention. 





موانع:
ال تبخروا اذا كنتم/ن ضم دورتكم/ن الشهرية - انتظروا حتى اليوم السابع - كنتم/ن حوامل 

او تحاولون ان تحملوا - إذا دورتكم/ن الشهرية قصيرة )اقل من ٢١ يومًا( اّل بعد استشارة 
املعالج/ة - كنتم/ن عرضة للنزيف العفوي ) لديكم/ن عالمات نزف( اّل بعد استشارة املعالج/ة

ال تستخدم/ي عدًدا كبيًرا من األعشاب قبل استشارة املعالج/ة، يمكن ان يتسبب بعضها في 
حدوث اختاللت جديدة أو تفاقم أي اختالل موجود مسبقًا.

                                    بعض العالمات التي تدل على أن التبخير يطّهر...

حث التبول أثناء التبخير - الفرازات باللون البّني بعد التبخير -زيادة التشنجات، كتل دم متخثرة أو الحيض البني خالل الدورة الشهرية املقبلة 

-زيادة التشنجات الجافة - زيادة اإلفرازات غير املنتظمة (بيضاء، خضراء، سميكة متكتلة) -تحرر عاطفي ربما من خالل البكاء أو الضحك 

-الدورة الشهرية التي تأتي في وقت أبكر من موعدها املتوقع أو بعده.

some positive side
effects of steaming 

نوم أفضل

يزيد الترطيب
 زيادة الرغبة الجنسية

 يقلل انتفاخ البطن

يحسن عملية التبول

 يقلل من اورام الساقني والقدمني

 يقلل من وجع الثدي

يقلل من آلم الظهر
الدورة الشهرية يقلل من أعراض

أحالم صافية يزيد الطاقة

حركة امعاء صحية

يحسن عملية التبول

استرخاء في القدمني

يقلل الصداع

بعض اآلثار الجانبية
 اإليجابية للتبخير

                                    بعض العالمات التي تدل على أن التبخير يطّهر...
حث التبول أثناء التبخير - الفرازات باللون البّني بعد التبخير -زيادة التشنجات، كتل دم متخثرة أو الحيض البني 
خالل الدورة الشهرية املقبلة -زيادة التشنجات الجافة - زيادة اإلفرازات غير املنتظمة (بيضاء، خضراء، سميكة 
متكتلة) -تحرر عاطفي ربما من خالل البكاء أو الضحك -الدورة الشهرية التي تأتي في وقت أبكر من موعدها 

املتوقع أو بعده.

كل هذه العالمات جزء طبيعي من عملية التطهير ومن ثم يجب أن يختفوا بمجرد اكتمال التطهير.  يرجى مالحظة هذه التغييرات وإبالغ املعالج/ة 
. الخاص/ة بَكِ

          بعض اآلثار الجانبية التي يجب الحذر منها عند التبخير:
الطفح الجلدي: قد يكون رد فعل تحسسي تجاه األعشاب.  يجب استشارة املعالج/ة. يجب تعديل 

األعشاب البخارية.
نتوءات: قد تكون أحد اآلثار الجانبية للتطهير، ويمكنكم/ن الستمرار في التبخير ولكن يجب مراجعة 

طبيب/ة اخصائي/ة إذا كانت تبدو مريبة. يجب استشارة املعالج/ة.
الصداع: قد يكون بسبب الجفاف أو عالمة على كثافة الدورة الدموية.  يجب استشارة املعالج/ة.  يجب 

تعديل الجدول الزمني للتبخير و مدته.
الحكة: قد تكون ردة فعل على العشاب أو قد تكون مرتبطة بإفرازات غير منتظمة.  يجب استشارة 

املعالج/ة.  األعشاب البخارية قد تحتاج إلى تعديل.  إذا كانت اإلفرازات غير املنتظمة هي املشكلة، يوصى 
بنقع عشبي.

إسهال: قد تكون عالمة على أن األعشاب قوية جًدا.  يجب استشارة املعالج/ة.  يجب تعديل األعشاب 
البخارية.

الغثيان أو القيء: قد تكون عالمة على أن األعشاب قوية جًدا أو أن هناك حساسية.  يجب استشارة 
املعالج/ة.  يجب تعديل األعشاب البخارية.

النزيف ما بني الدورات الشهرية: قد تكون من موانع النزيف التناسلي الُقرئي (بني الحيضني). طِبّقوا 
إرشادات اإلسعافات األولية لوقف النزيف.  يجب استشارة املعالج/ة.

 بداية ظهور بقع جديدة (فورية): قد تكون نزيف رحمي حساس وربما من املوانع.  طِبّقوا إرشادات 
اإلسعافات األولية لوقف النزيف.  يجب استشارة املعالج/ة.

تلف جلدي: عادة ما تكون بسبب درجة حرارة البخار العالية أو أن األعشاب مركّزة جدًا.  يجب 
استشارة املعالج/ة.

دورات الحيض القصيرة (27 يوًما أوأقل): قد تكون بسبب النزيف الرحمي الحساس. يجب 
استشارة املعالج/ة.

الم: األلم ليس طبيعيا أثناء أو بعد جلسة التبخير املهبلي.  إذا شعرت/ي بألم، فيرجى اللجوء للعناية 
الطبية.



تتبع الدورة الشهرية:
يوصى بتتبع الدورة الشهرية من خالل تدوين وكتابة األشياء يدوًيا.

فمثال؛  تبدأن/ون بكتابة دفتر يومياتكن/م بتاريخ ويوم الدورة التي أننت/م فيها )اليوم األول 
النزيف مرة  هو أول يوم ترى/ين فيه دًما جديًدا، واليوم األخيرهو قبل بيوم واحد من بدء 
أخرى(، وتكتنب/ون أي مالحظات رصدتهن/م عن جسدكن/م طوال اليوم وكذلك مالحظات 
مثل:  اخر  شىء  اي  كتابة  ايضا  يمكنكن/م  الطاقة.   ومستويات  املزاجية  حالتكن/م  حول 

أفكاركن/م، وأحالمكن/م، تزامنات و احداث اخرى، إلخ.

بعيداً عن الحرارة
 )بعد التسخين(

/ إعداد بخار خفيف:
)على الحرارة( اثناء

التسخين/ إعداد متقدم:

-يمكن أن تستمر جلسة التبخير هذه ملدة تصل إلى ٣٠ 
دقيقة 

هذا  إلعداد  بك  الخاص/ة  املعالج/ة  -استشر/استشيري 
البخار، مع الجدول الزمني والصيغة العشبية لالحتياجات 

/الختاللت الخاصة بك واستبعاد موانع الستعمال.

أيام  ثم ٣  بالتبخير مرة واحدة في األسبوع،  -قم/قومي 
جدول  استخدم/ي  وبعدها  الشهرية  الدورة  قبل  متتالية 
البخار أعاله ملدة ٣ أشهر ملعرفة ما إذا كان التبخير يقلل 

من األعراض.

دعوا املاء يغلي في وعاء

أضف/اضيفي أعشابك في الوعاء (موصى بهم من قبل املعالج/ة 
الخاص/ة بك). من املمكن استخدام املاء فقط و/أو إضافة القليل من 

امللح أو الخل.

قم/قومي بتغطية القدر أثناء تحضير نفسك للتبخير

قم/قومي بتغطية الجزء السفلي من جسمك بالكامل بعباءة أو 
قطعة قماش كبيرة أو تنورة.

انزع/ي غطاء القدر واجلس/ي فوقه لتلقي البخار
 إذا كان البخار ساخًنا جًدا، انتظر/ي حتى يبرد املاء قلياًل.

 التبخير يستمر ملدة ١٠ دقائق، استمتع/ي!  
بّخروا مرة في األسبوع أو مرة في الشهر للعناية العامة



تبخير اليوني هو شكل من اشكال الطب النسائي الغير اجتياحي ملساحتها الخاصة. إنها 
ممارسة تقليدية للرعاية الذاتية حيث يجلس الشخص أو يركع فوق قدر من املاء املغلي ليتم 
كشف منطقة الحوض بأكملها.  تبخير اليوني هو أداة لالعتناء بأنفسنا ضمن منازلنا من 
الروائح، التجلطات، التشنجات، العقم، اللتهابات، النفاس (مرحلة ما بعد الولدة)، األورام 
األجزاء  البخار  يخترق  إلخ.  منتظمة،  الغير  الشهرية  الدورة  اإلجهاد،  عن  الناتجة  الليفية 

الباطنية من األعضاء الداخلية للتطهير و السترخاء وزيادة الدورة الدموية.

إن تبخير الرحم امر عاملي وممارس في جميع أنحاء العالم.  هناك سجالت قديمة 
توثق استخدام البخار في أوروبا وإفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا واألمريكتني.  ومع ذلك، قّل 
عندما  السنني  من  مئات  عدة  منذ  الغربي.   العالم  في  خاصة  تدريجيًا  البخار  استخدام 
أصدرت أوروبا قوانني تجعل ممارسة الطب غير قانوني ألي شخص عدا األطباء، تم استبعاد 
اإلنجابية  الصحة  املمارسات  نسيان  تم  وبالتالي  الصورة  من  الصحيني/ات  املعالجني/ات 

املتعددة بما في ذلك التبخير.

لحسن الحظ، في هذه األيام يتم استعادة ممارسة التبخير مع عودة ممارسة القبالة.  هذا 
تراثنا كنساء، وهكذا كّنا نعتني بأنفسنا منذ بداية الدهر.

 أسماء أخرى لتبخير اليوني:
الحوض  تبخير  المهبلي-  التبخير  باجوس-  المائي -  العالج  بيري  تبخير-   - الرحم  عالج 

بالبخار
 

تبخير اليوني كطقس تطهيري:ما هو تبخير اليوني؟
قبل جلسة التبخير، اكتب/ي في دفتر يومياتك عن أي شيء في حياتك ترغب/ين في تحريره أو 

تطهيره؛  حدث، شخص، عالقة، شعور، إلخ.
 يمكنك أيًضا مالحظة ما يظهر بشكل طبيعي أثناء جلسة التبخير.  ل تتردد/ي في الكتابة 

والغناء والعزف على آلة وما إلى ذلك. امنح/ي تعبيراتك حرية اللهو.  ستكون كل جلسة مختلفة 
وفريدة من نوعها.

دليل المستخدم/ة العملي:
1 - اذهب/ي إلى الحمام قبل التبخير مباشرة.

أو  الداخلي  اللباس  بطانات  يمكنكم/ن استخدام  التبخير،  بعد  زائدة  افرازات  في حالة وجود   -٢
زجاجة ماء أو الشطافة )بيديه( لشطف املخاط عن الجلد.

٣- تعلموا الرعاية املناسبة لدورتكم/ن الشهرية للتخلص في مرحلة ما بعد التبخير من أي بقايا 
قديمة تم إرخائها أثناء جلسة البخار.  للمزيد من املعلومات يرجى استشارة املعالج/ة الخاص/ة بك.
٤- إذا حصل معكم/ن تحرر عاطفي أثناء التبخير، تأكدوا من أنكم/ن تعتنون بجسدكم/ن العاطفي 
بطرق تشعرون بها بالراحة و اخذ العتبار في معالجة هذه املشاعر التي ظهرت بمخاطبة صديق/ة 

موثوق به/ا أو معالج/ة أو اخصائي/ة نفسي/ة.
التبخير  بعد  ما  الدورة  بتغيرات  لتكونوا على علم  الشهرية  لتتبع دورتكم/ن  استخدموا طريقة   -٥

ومدتها.



Steamychick: https://steamychick.institute املعلومات املشار إليها من معهد

إخالء املسؤولية: تبخير اليوني طريقة مستصلحة وال تتحمل ياسمني وال هايفن املسؤولية عن اآلثار الجانبية املحتملة.  
نتوقع من القارئات/ينتوخي الحذر و بأن يأخذن/وا بعني االعتبار أن هذه املمارسات يتم استعادتها وأن األمر يتطلب 
الثقة وأحياًنا التجربة والخطأ لتذكر املعرفةالفعلية وإتقانها.  استشيري/استشر ممارًسا إذا كان لديك أي مضاعفات من 

ممارسة التبخير.

إرشادات  تقدم  الشهرة  للدورة  مدربة شاملة  @flowermoon_womb هي  ياسمني 
جماعية وورش عمل وحلقات وجلسات خاصة ألولئكالذين يرغبون في معالجة االختالالت 
السابقة  واملتالزمة  املزمن  والتعب  املنتظمة  غير  والدورات  املؤملة  الشهرية  الدورات  مثل 
الشهرية.  للدورة  والحيوية  البدنية  الحقول  في  التنقل  من خالل  واستنفادالطاقة  للحيض 
ياسمني هي ممارس تبخير حوضي معتمدة تشارك هذه املمارسةالقديمة كأداة للشفاء وإعادة 

االتصال باملساحة والحكمة املوجودة داخل الرحم. 

@flowermoon_womb

 إذا كنَتِ ترغب/ين في العمل مع معالج/ة في لبنان، يرجى التواصل مع ياسمني عبر البريد اإللكتروني
flowermoon.medicine@gmail.com 
 @flowermoon_womb  او عبر االنستغرام

إذا كنَتِ ترغب/ين في االنضمام إلى مجموعة الواتساب لتعرف/ي اكثر عن جلسات التبخير، يرجى اتباع الرابط   االلكتروني :

 https://chat.whatsapp.com/ET9AASNhlcSEC9ftHAuUv1 




