
 

 

 "2022. متخصص سالمت قاعدگی، مشاور و معلم پروژه "دانش از طریق مشارکت نی هستموزوسالم من آنا ب

. من یک معلم با ، کانونی برای فمیسنیست ها، کوییرها و مهاجران(.trixiewiz e.Vز)تریکسیویت کانوندر 

می  )پریود( قاعدگیچرخه )سیکل( هستم. این نام یک روش آلمانی است که هر فردی با  Sensiplanمدرک 

از آن استفاده کند. برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد من قاعدگی  و سالمت تواند برای درک هورمون ها

 مراجعه کنید. studiomedulla.comبه وبسایت 

، بلکه ویژگی ذاتی و توضیح می دهد می کند توصیفن باروری نینه تنها بدن زن را در س"در چرخه بودن" 

زمین  دورانهمه انسان ها و همه موجودات زنده روی زمین و خود سیاره است: از سلول تا تشکیل سنگ ها و 

 یکی از ویژگی های ذاتی جهان است. "چرخه بودن"در شناسی. ذهن انسان نیز به این صورت عمل می کند. 

اولیه  انتزاعی نیست: هر چرخه توسط یک طرح مرایک  "در چرخه بودن" العاده است این است کهآنچه خارق

نفس ؟ عمیق تعجب کردیدها منطبق است. گیرد، و به این ترتیب، هر چرخه اساساً با سایر چرخهشکل می

 ،تبریک! شما فقط در عرض چند ثانیه آنچه را که در یک چرخه قاعدگی یک ماهه اتفاق می افتد بکشید.

ساعته فکر کنید: شب، صبح، بعد از ظهر و عصر. این چهار لحظه همان "شرح  24کردید. به چرخه  بازتولید

 وظایف" و ویژگی های چهار مرحله چرخه قاعدگی را دارند.

و بین رشته ای تطبیقی ناشی از سالها تحقیق است و بر اساس تجزیه و تحلیل  تکان دهندهتا حدی ی  گزارهاین 

طرح "و شواهد است. نتیجه چیزی است که من آن را علوم ، بر اساس قاعدگی هچرخ 20من در بیش از 

 .نامممی "ماتریس"یا  "ایچرخه

دهد دارد: از جمله، به ما اجازه میحتی برای زندگی روزمره ای العادههای خارقفرد بازتاباین مدل منحصربه

هایی که اطالعات کمی دانیم )حتی از نظر علمی( به چرخهمیدرباره آن هایی که به خوبی تا دانش را از چرخه

 .قاعدگی چرخهمانند  ،اند، منتقل کنیمپنهان شدهخرافات طور ناعادالنه در راز، تابو و ها داریم، یا بهدرباره آن

ه به دست آمد این است ک -و شواهد علمی سال های اخیر -یکی از اولین چیزهایی که از تجزیه و تحلیل من 

، خواه ایده ها، پروژه ها، را چرخه قاعدگی فقط مربوط به بارداری نیست. هدف آن این است که همه مخلوقات

 جهان بیاورد. این ها یا کودکان، به ارزش

)اگر فقط بخواهم چند مورد عالوه بر این، چرخه قاعدگی یک عالمت حیاتی است و یک چرخه قاعدگی سالم 

است و می  بسیار مهمهمچنین برای سالمت روان  .ها و پستانها محافظت می کندقلب، استخوان از  را بگویم(

  .تواند درک کاربردی تر و عمیق تری از واقعیت ارائه دهد

مرحله قبل از قاعدگی(  یعنیچرخه )یا از هر سیکل  4این طرح اولیه همچنین به ما می آموزد که فاز شماره 

را مرحله ای است که در آن شناسایی، آزمایش و برداشت نهایی برای حساس کردن ما طراحی شده است، زی

 انجام می شود.

مرحله آزمایش )برای مثال آزمایش "نمونه اولیه" را در نظر بگیرید( قبل از هر چیز در خدمت آشکار کردن 

به چرخه بعدی منتقل نشوند. از آنجایی که چرخه قاعدگی در خدمت  آن مشکالتمشکالت است، به طوری که 

درونی و/یا بیرونی صحبت  ماجرایمخلوقات است، مرحله دشوار پیش از قاعدگی با ما در مورد یک تولد 

 ،اضطراب و عدم تعادل روانی مانند ،را قبلی مامشکالت سالمتی  ،این مرحله .تولد است دشمنکند که می

 .دتشدید می کن

شود اگرچه مرحله قبل از قاعدگی یک قدرت و متحد بزرگ و مهم است، اما تابو و نبود آموزش باعث می

متاسفانه باعث امر ها را درک نکنند، و این افرادی که در دوره قاعدگی یا پریود خود هستند این سیگنال

ساعته شب، صبح، بعد از ظهر و عصر فکر  24مرحله چرخه  4بیایید به  شود.می آنها سردرگمی و ناامیدی

خود را به سمت  اتهام هستیم، هرگز انگشت کسل( خسته، عصبی و 4هنگامی که در عصر )فاز شماره کنیم: 

مدیریت این ناخوشی یا حس بیماربودن ناشی از  .خود و هورمون ها نشانه نمی گیریم ساعت بیولوژیکی

 .دننمی شو یا خنثی است که با مراقبت از خود متعادل سیار زیادموم" یا تعهدات بتجمع "سضعیف 



 

 

روند و پزشکان آماده هستند تا چرخه های قاعدگی نشانه میپس چرا همه انگشت اتهام را به سمت هورمون

 های پیشگیری از بارداری سرکوب کنند؟قاعدگی را به طور کامل از طریق هورمون

به استثنای چند مورد مانند  -برای اهداف غیر پیشگیری از بارداری  و روش های دیگر استفاده از قرص

برای چراغ هشدار را ببینیم و داشبورد خودرو  صفحه دیجیتال رویاین است که مانند  -اندومتریوز دردناک 

چرخه  درواقع چراغ خاموش می شود، اما مشکل اساسی همچنان باقی است. را قطع کنیم. های برقسیمحل آن 

 !آنها را آشکار می کند بلکه مشکلی ایجاد نمی کند،

یا به عبارتی مرحله قبل از قاعدگی امتیازات زیادی دارد، مانند افزایش دمای بدن و گرسنه شدن ما.  4فاز 

: اتفاق می افتدچیزی شبیه به این  اصوالچرا؟ هورمونی که بر آن غالب است پروژسترون نامیده می شود. 

هی! شومینه را روشن کن و سفره را بچین، زیرا "ژسترون غده تیروئید را صدا می کند و به آن می گوید: پرو

پروژسترون النه را آماده می کند و هر النه گرم و  ."داشته باشیم (به عبارتی جنین یا و)شاید به زودی میهمان 

 دنج است و برای بچه تغذیه را فراهم می کند.

 دارای ویژگی های خاصی است. ،دارای ویژگی های خاص خود است، بلکه هر مرحله از چرخه 4نه تنها فاز 

ساعته  24چرخه از  1ما را پاک می کند )مانند خواب، که فاز  ،(1برای ذکر چند مثال کوتاه، قاعدگی )فاز 

 تخمک گذاری دوره که 3نیز نامیده می شود، ما را خوشبین تر می کند، فاز  1که فاز فولیکولی 2است(، فاز 

و به ما امکان می دهد متقاعد کننده تر  به دست بیاوریمبیشتری  ایهو توصیه  ، ما را وادار می کند نکاتاست

درخواست افزایش حقوق، سخنرانی کارهایی مانند انجام به ما نشان می دهد برای  یچراغ سبزانگار  .باشیم

 .)معقول( مطالباتانواع  مطرح کردنو عمومی 

شویم که درد قاعدگی طبیعی نیست، مگر اینکه فقط انقباضات مورد همچنین، به لطف "طرح اولیه" متوجه می

 بحث ما باشد که آنها طبیعی اند.

)مثل قلب( منقبض و منبسط می شود. اگر با هر انقباض قلب به درد می  دلیل رحم یک عضله است و به همین

یک رده اهمیت با قلب نیست )رحم برای بقا نیست بلکه "فقط" برای  آمد، نگران می شدیم، نه؟ اگرچه رحم در

 اما من دلیلی نمی بینم که بین آنها تفاوتی قائل شوم.خلقت است( 

کند که گویی طبیعی است، در حالی که ای درمان میدرد قاعدگی تنها دردی است که علم پزشکی آن را به گونه

خوشبختانه بسیاری از  نشانه این است که جایی چیزی درست کار نمی کند.درد قاعدگی در واقع اینطور نیست: 

 عمیق تری هستند.جامع و پزشکان متوجه این موضوع شده اند و در حال انجام تحقیقات 

نقش کلیدی در سالمت قاعدگی دارند و بالعکس در گرفتگی  -به عنوان چند مثال-خواب، وضعیت بدن، حرکت 

)پر کیستی( یا سندرم  ، بی نظمی در قاعدگی، سندرم تخمدان پلی کیستیکشکم و کمرو درد در ناحیه  عضالت

 نقش دارند.اختالالت قاعدگی  در اغذ و همچنین پیشاقاعدگی

سال گذشته ما شاهد چیزی بوده ایم که دانشمندان آن را "شتاب بزرگ" می نامند. همه شاخص های  100در 

غذایی ما اکنون دارای فیبر کم و آفت کش ها، کودها و قند باالیی است. سموم محیطی افزایش یافته است. رژیم 

خوراکی که  . لبنیات و گوشتشده اندرایج  محبوب و رژیم های غذایی مد روز، که اغلب مضر هستند، بسیار

 بی حد و نادرست مصرف می شوند.  ،از حیوانات رنج کشیده، وحشت زده و گیج از مواد مخدر تولید می شوند

این  حشت، کمبود حرکت و به طور کلی، بهم ریختن ریتم طبیعی زندگی حیوانات، غذای ما و خاکی را کهو

 کند. غنی میمواد مختل کننده غدد درون ریز نظر ، از نظر مواد مغذی فقیر و ازبه وجود آمده انددر آن  غذاها

صرف نظر از جنسیت،  که عملکرد طبیعی هورمون های ما را هستند مواد مصنوعی این مواد مختل کننده

  .دنتغییر می دهجغرافیا، فرهنگ و سن 

                                                           
های تخمدان بالغ و فاز فولیکولر یا فاز فولیکولی نخستین بخش از چرخٔه تخمدانی چرخٔه قاعدگی است. طی این مرحله، فولیکول 1

 شوند.کردن یک تخمک می آمادٔه آزاد



 

 

برای مثال شکر را در نظر بگیرید: صدها هزار سال بود که ما آن را فقط در تابستان و اوایل پاییز از طریق 

وخت و ساز مناسب قند در بدن میوه های رسیده مصرف می کردیم. میوه هایی که سرشار از فیبر هستند و به س

 کمک می کنند.

و اسموتی ها را  آب میوه ها، سبزی هاامروز شکر همه جا هست. مربیان تناسب اندام حتی دوست دارند ما 

اما در واقع باید با آنها  در نظر بگیریم.طبیعی و جایگزین های خوب  درمان هایبنوشیم و آنها را به عنوان 

رفتار کرد: هرازگاهی به ندرت خوب است، اما نه هر هفته چه  از خامه و شکالت همانند یک تکه کیک پر شد

 برسد به هر روز.

ها به چربی و آموزد که هورمونکس به ما نمیهستند، اما هیچ« چربکم»های غذایی زنان همیشه رژیم

)با حبوبات زیاد، کمی ماهی، گوشت و پنیر با  و درست آن اصلی شکلکلسترول نیاز دارند. رژیم مدیترانه ای، 

این رژیم غذایی جدا از  .اتفاق نظر دارند بر این در جهان است. دانشمندانرژیم غذایی کیفیت باال( بهترین 

تمام اختالالت چرخه قاعدگی، از جسمی گرفته تا روحی و  برای مقابله باناتوانایی ها یا ویژگی های فردی، 

 ن است.روانی، مناسب تری

افسانه های زیادی در مورد "باطل کردن طلسم" چرخه قاعدگی وجود دارد و کسانی که به آنها اعتقاد دارند 

 اغلب حتی شک نمی کنند که آگاهی و آموزش درمورد قاعدگی چقدر می تواند باارزش باشد.

اری نیست. این امر به پیشگیری از بارد برای برای مثال، ممکن است متوجه شویم که قاعدگی یک روش معتبر

این دلیل نیست که ما در طول قاعدگی تخمک گذاری می کنیم، بلکه به دلیل مخاط شگفت انگیز دهانه رحم ما 

 می تواند باعث شود که اسپرم به مدت پنج روز در بدن ما زنده بماند و منتظر تخمک گذاری باشد. که است

تاریخ  تخمک گذاری را هرگز نمی توان از قبل پیش بینی کرد )نه، حتی با کیت تخمک گذاری،  ،عالوه بر این

درصد امکان اشتباه  100تا  40 بسته به استعمال کننده ،سازمان بهداشت جهانیکه طبق آمار رسمی، مانند 

 دارد(.

گذاری کند، حتی اگر فرد  با این حال، قاعدگی را می توان از قبل پیش بینی کرد، به شرطی که فرد تخمک

 9سیکل بسیار نامنظم داشته باشد: یک دماسنج و چند ترفند ساده روش شناختی کافی است تا بتوانید قاعدگی را 

 کاش این ها را زودتر می دانستیم! روز قبل رسیدن پیش بینی کنید. 13تا 

تغییر می کند: در زمان در این دوره قاعدگی به ما می آموزد که سیستم ایمنی بدن ما  درباره آموزشهمچنین 

می شود. حق با مادربزرگ ها بود! سشوار و رادیاتور نداشتند و سیستم ایمنی ضعیف قاعدگی و تخمک گذاری 

اجدادی که  به احتراممن پیشنهاد می کنم . در دوران قاعدگی توصیه نمی شد )حمام رفتن(در نتیجه شستن موها

 ری به آنها شده است یک دقیقه سکوت کنیم.در سال های اخیر حمله های بسیا

هیوالهایی سوق می دهد که دیدن ما را به سمت  -و به طور کلی بدن -عدم آموزش و آگاهی در مورد قاعدگی 

 راهنما و یک این گنجوجود ندارند، اما بدتر از آن، موجب ناآگاهی از گنجی می شود که درونمان داریم، 

 !در برابر بحران زیست محیطی: چرخه های طبیعی ما است دستورالعمل کامل

 


