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I n d h o l d

En hilsen fra Sophia 
Store spørgsmål i ferietiden

S I D E  3

Måne Alkymi og tid med dig

S I D E  5

Månens faser navigerer vi efter i forhold
til måneder og år. Som kvinder kan vi i
tillæg bruge månens faser til at navigere i
vores cyklus. Bliv inspireret til hvordan. 

Kvindelige Arketyper: 
Vild kvinden

S I D E  9

Hvad er den for en energi? Hvor levende
er hun i dig og hvordan kan vi vække
hende hvis hun sover? 

Tre opskrifter med Pachamama
Kakao

S I D E  1 4

Få tre ideer til, hvordan du kan bruge
Pachamama Kakao som mere end bare
kakao du drikker. 

S I D E  1 1
Årshjulet drejer: 
Den første høst

Høst frugten af dit arbejde ved at
markere den første høst og træd ind i
din egen cirkel af overflod. 

Hvordan navigerer vi i følelsernes rige
land samtidig med vi skaber et rum for
os selv, hvor vi kan være trygge, vilde og
frie - uden at søge validering fra andre? 
Med dette spørgsmål byder jeg
sensommeren velkommen. 



E n
h i l s e n
f r a
S o p h i a

Hvordan har du det kære? 
Hvis du mærker efter? For mig har
denne sidste måned være
følelsesmæssig intens. Et væld af blide
bølger og høj søgang. 

Hvordan har den sidste måned været
for dig? Lad os tjekke ind til dette
nummer af Pachamama Kakao med lige
at rette opmærksomheden indad. 

Trække vejret og puuuste ud og lande.
Her. Nu. 

Perfekt, jeg er så glad for at du læser
disse sider. Som sagt har den seneste
måned for mig været følelsemæssig
intens. 

Mange følelser og handlemønstre skabt
på baggrund af frygten for at blive afvist
har inviteret mig til at vende
opmærksomheden indad og blive
nysgerrig på, hvor den frygt for
afvisning kommer fra. 

Det jeg opdagede var, at det igen og
igen kom ned til en balancering af mit
nervesystem og en indre tillid til, at jeg
altid vil have min egen ryg:

Powerfuldt. Udfordrende. Frisættende 

Efter enhver intens tid kommer
mulighed for høst og netop den første
høst står for døren. Træd ind i
overflodens cirkel i denne måned og
høst frugten af alt dit arbejde. 

Når du læser disse sider er vi begyndt
på Løvens måned, der netop handler
om at skinne sit lys og blive set i alt sin
unikke stråleglans. 

Polariteten på stjernehimlen til Løven
er Vandbæreren, der lærer os at
omfavne vores originale, nytænkende
individuelle selv og ikke at gå på
kompromis for at passe ind. 

For de fleste, vil dette tricke en frygt for
afvisning, ikke at være nok, frygt for ikke
at høre til eller andet. 

Denne måned inviterer til at SE dit
unikke selv og balancerer dit
nervesystem så det bliver trygt at være
med alt der er dig. 



Når det er sagt, har jeg nydt de
sidste uger med masser af sol,
kakao og tid til at være. 

Denne del af sommeren er som
en lang udånding inden den
næste store indånding til
efteråret, når sommerferien
slutter. Jeg håber du vil tage dig
tid, til den, udådningen. 

Sommer eller ej, hver måned
inviteres vi kvinder til at udånde i
forbindelse med vores
menstruation. I dette nummer
finder du inspiration til, hvordan
du kan forbinde dig med din
cyklus i ønsket om mere nydelse,
vitalitet og balance. 

Og når vi nu taler om at stå i sit
eget lys, favne sit unikke selv, så
finder du Vild Kvinden i denne
måneds Magasin. 

Vild Kvinden er en arketype, der
bor i alle kvinder, men hvordan
lever hun i dig? 

Hun inviterer os til at finde vores
unikke stemme og ikke
kompromitterer vores frihed, fred
og kraft for noget. 

Jeg håber hendes energi vil tjene
dig dybt. 

Sophia 



Måne Alkymi & 
t id med dig 

Som kvinder er vi også stærkt forbundet med
månens cyklus og dermed naturens rytmer.
Dette igennem vores menstruation og evne
til at skabe liv. 
I løbet af en menstruations cyklus
gennemgår vi fire faser

Menstruation - indre vinter
Pre-ægløsning - indre forår
Ægløsning - indre sommer
Pre-menstruelle fase - indre efterår

Præcis lige som månefaserne har hver fase i
den kvindelige cyklus sin unikke visdom,
hormonelle intelligens og vigtige funktion. 

Månen går gennem fire faser i løbet af en
hel månecyklus. 

Nymåne
Tiltagende måne
Fuldmåne
Aftagende måne

Hver fase har sine egenskaber og
påvirkerninger på naturen og alt omkring
os. Utrolig meget af vores liv som
mennesker her på jorden er skabt og
fungerer i forhold til månen. 



Indre vinter 
Mensturation / Blødnng

Livmoderen vokser til dobbelt størrelse

Tilbagetrækning - hvile - overgivelse

Stor kontakt til højere lag. Så frø til
kommende cyklus. 
Energien er indadvendt. 

Indre forår
Pre ægløsning

Livmoderen har tømt sig og en ny cyklus
er allerede i gang 

Ny begyndelse - Hvad er muligt?
Hvordan skal jeg passe mine frø? 

Energien vendes med og mere udaf. 
Obs på overgang. Ikke fuld power endnu.

Indre Sommer
Ægløsning

Mest fertile periode. 
Æg er frigivet og slimhind er lækker og
juicy. "Tag mig" 

"Jeg kan klare alt" 
Ekstrovert energi - energi rettet ud af 
Skabende og legende. Ingen forhindringer 

Indre efterår
Pre-menstruation

Livmoderslimhinde bygger sig op til at
skrælle af - 

Færdiggøre projekter
Mere kritik mod sig selv. 
Store følelser alt afhængig af, hvordan vi
har sat grænser og mærket efter i løbet af
cyklus 
Energi vendes indad igen. 

Herneden for kan du se en grov oversigt over, de fire faser og deres visdom, potentiale
og energiniveau. 



Der er mange årsager til, at der kan være kuk i cyklus eller at vi ikke er forbundet med
vores cyklus. Modsat mænd, der har en 24-timers cyklus, har vi kvinder en cyklus på 28
dage +/-, hvilket gør det til en avanceret kunst at leve i en moderne verden, der er sat op
til lineære konstante præstationer.  

Af samme årsag kan det være svært at føle der er tid til menstruation. Det kan virke
ubelejligt med den pause kroppen og livmoderen kalder på. 

Det kan også føles frustrerende når vi mærker, at alle de følelser og alt den plads vi ikke
har givet os selv igennem de første faser af cyklus akkumuleres i den præ-menstruelle
fase. Her går energien indad. Kroppen laver et tjek-up på hvor vi er og mange oplever
både fysiske og psykiske ubalancer. 

Det er ikke forkert at opleve det. 
Den kvindelige cyklus er et stort mysterie og når du vælger at være nysgerrig på den får
du indsigt i potentialer i dig, som ingen har fortalt dig om før. 

Du kan lade de hjerteåbnende og beroligende egenskaber i Pachamama Kakao holde
rum for dig i din undersøgelse 

Spørgsmål t i l
kakaostunder
igennem cyklus

Hvordan har jeg det i min krop? 
Hvilke følelser oplever jeg? 
Har jeg det okay med de følelser eller
har jeg dom på dem? Hvorfor? 
Hvad har jeg brug for hvis alt var
muligt? 
Hvilke frø vil jeg så til den kommende
cyklus? 

Hvordan har jeg det i min krop? 
Hvilke følelser oplever jeg? 

Menstruation: 

Pre-ægløsning: 

Hvordan er min energi? 
Hvad mærker jeg spirer i mig? 
Hvordan har jeg det med at min
energi er skiftende? Kan jeg give mig
selv tid? Hvorfor / hvorfor ikke? 

Hvordan har jeg det i min krop? 
Hvilke følelser oplever jeg?
Hvordan oplever jeg min energi? 
Hvad vil jeg gerne lade
blomstre/skabe? Hvordan føles det?

Hvordan har jeg det i min krop? 
Hvilke følelser oplever jeg? 
Hvordan er min energi? 
Hvad skal jeg give slip på / have orden
på? 

Ægløsning

Pre-ægløsning: 



Fuldmåne i Vandbæreren

Nymåne i Løven

24. juli kl. 04.37

6. juli kl. 15.51

Omfavn din weird unikke flavour. Vandbære-Løve aksen
handler om autentisk self-expression, om at fylde og
stråle, tage vores plads og blive set i alt vores storhed
uden at søge bekræftelse og tilladelse uden for os selv. 

Med fuldmånen i vandbæren, der i alt sin nytænkende,
originale, "jeg vil ikke passe ind" energi skinnes der lys
på alle de steder, hvor vi gør vores unikke selv mindre
og søger ud af os selv for validering. 

På hvilke områder holder du dig selv tilbage af frygt for
at blive dømt som forkert, weird eller for meget? 
Hvad har du brug for, for at kunne tage den power
tilbage? 

Ny begyndelse. 
Ny start. 

Take up Space inviterer denne nymåne dig til. Jeg elsker
løve-energien. Den er flamboyant og fyldig og lære os
ikke at gøre os selv mindre, men tage den plads, der er
vores. 
Skyggesiden af løven er at ville ses, hele tiden, fordi en
manglende forankring i følelsen af at være nok mangler. 

Så hvilke intentioner for dit indre barn kan du sætte på
denne nymåne? Hvordan kan du holde rum for dit indre
barn, således det bliver trygt at skinne. Hvilke nye vaner
skal du kultivere for at give plads til alt der er dig? 



K v i n d e l i g e
A r k e t y p e r

Pigen /  Jomfruen 
 

Skøgen
 

Vild  Kvinden 
 

Moderen
 

Den V i i se  Kv inde



Vild kvinden er den kvindelige arketype,
der er fri, uafhængig, i sine instinkter og
behov og tæt forbundet med kraften, der
altid er til stede inden i. 

Hun er, lige som mange af de andre
arketyper en energi alle kvinder har
tilgængelig inden i, men som rigtig mange
kvinder har dybe sår omkring og derfor
lukket ned for. 

Jeg tror rigtig mange ønsker at leve frie,
vilde og i kontakt med kraften.
Jeg oplever rigtig mange ikke rigtig ved,
hvad det vil sige og faktisk er lidt bange
for at lukke op for den dør, hvilket der er
mange gode årsager til. 

Vild Kvinde er forbundet med vores
stemme. Når vi bruger vores stemme
aktiveres vores stemmebånd og vi tager
op plads.

Stemmebåndenes vibration aktiverer og
åbner vores livmoder og livmoderhals,
hvor kraften bor. 

Det at bruge sin stemme, at give lyd fra
sig kan i sig selv være
grænseoverskridende. Når jeg som
jordemoder, holder rum for en kvinde,
siger langt de fleste, i den mest intense
del af fødslen, lige før barnet fødes og
kvinden bliver mor, "ej undskyld hvis jeg
larmer" 

At være forbundet til kraften inden i
betyder, at tør råbe, græde, skrige, grine.. 

V i l d  K v i n d e n uden at sige undskyld. Vi lever i en
kontakt med naturen, står i vores
centrum og ikke kan eller vil forklare,
hvorfor vi mærker noget er rigtigt eller
forkert. 

At tillade Vild kvinden kan være
udfordrende, fordi den moderne verden
er bange for hendes evner og mange har
cellulær hukommelse om at blive gjort
fortræd, ved at slippe hende fri. 

Lad ikke det stoppe dig.  
Vild kvinden udfordrer den pæne pige,
der gerne vil passe ind. En rolle mange af
os har taget på os, for ikke at opleve
smerten, der kan være forbundet med at
være vild og fri. Vild kvinden vil gerne
skabe forandre og vil aldrig sætte sin
autonomi, nydelse og frihed over styr -
for noget eller nogen som helst.

Vild Kvinden er forbundet med Hunulven,
der på siden af sin alfa han, leder sin flok
fuldstændig til stede i sin kraft og vidende
om sin plads, evner og retning. 

Spørgsmål til samtale med
din Vild Kvinde

Hvor og hvordan mærker jeg kraften i
mig? Hvordan får det mig til at føle? 
Hvor holder jeg min stemme tilbage?
Hvorfor? Hvad er min lyd?
Hvilke sår skal heales i mig, før jeg tør
slippe min Vild Kvinde fri? 
Hvad har jeg brug for i den proces? 
Hvad ville min Vild Kvinde sige til mig,
hvis hun stod foran mig? 



Årshjulet drejer:
Den første høst
Inden længe byder vi Sensommeren
velkommen og den første høst køres i laden

Dagene bliver langsomt kortere,
og foreningen af sol og jord,
mellem Gud og gudinde,  i
højsommeren har skabt den
første høst. Inden længe byder vi
sensommeren velkommen og i
Danmark begynder vi så småt at
kører kornet i laderne og fejrer
høstfest. 

I den keltiske tradition fejres 
Lammas eller Lughnasadh, der
ligeså er fejringen af høsten af det
først korn. 

Det er en tid til at samle sig og
takke for overflod. 

Vi kan med fordel tage en stund,
hvor vi funderer over, hvad vi
gerne vil høste af det indre
arbejde vi har gjort i løbet af
foråret og sommeren. 

At stoppe op i overgangen mellem
sommer og efterår og se
overfloden, der er overalt 

Fra start august til midt august 

omkring os minder os om, hvor skabende
naturen og vi selv er. I vores moderne verden,
hvor vi ofte glemmer at dvæle ved det vi
skaber, for der er vi allerede videre ved næste
mår er det kærkomment at give og selv den
gave at tillade overfloden og følelsen af "nok-
hed" at fylde alle celler. 



Høst frugten af dit
arbejde
Giv dig selv tid til at dvæle ved alt du
har skabt og nu kan høste. 
At praktisere væren i nuet, med alt
hvad der er, er ikke skattet eller
værdsat i den hurtigt kørende
moderne verden, hvor vi inden vi har
modtaget en manifestation allerede er
videre til den næste. 

Nu er det tid at stoppe op og virkelig
fejrer alt den overflod, der bor i dig og
som vokser omkring dig. 

Lav en cirkel der symboliserer
overflod

Udvælg en type korn du vil inddrage i
din ceremoni og som du vil lave
cirklen af

Lav en stor cirkel et sted, hvor du kan
være uforstyrret 

Cirklen skal være stor nok til, at du kan
træde ind i den og stå der 

Du kan eventuelt peppe din cirkel om
med blomster, sten, krystaller, farvede
bånd eller andet du har lyst til at
inddrage i din cirkel af overflod. 
Læg også meget gerne stykker af
Pachamama kakao i din cirkel 

Medbring papir og pæn 

Lav eventuelt en kop Pachamama
Kakao som du kan inddrage i din
ceremoni og høst-fest for ekstra
nydelse. 

Mød dig selv i cirklen af 
overflod

Træd ind i cirklen 

skriv taknemmelighedsliste
drik kakao og forbind dig med dit
hjerte 
læg dig på græsset og høst
rigdommen
Hvad vil du gerne høste? 

Når du har skabt din cirkel og
inkluderet alle de elementer du gerne
vil have med som symbol på din
overflod er du klar til at træde ind i din
cirkel af overflod. 

Stil dig uden for cirklen 
Træk vejret og læg hånden på hjertet 

Sig højt: "tak moder jord, sol, vind og
vand omkring mig. Tak for den rigdom
og overflod der lever omkring mig og
som jeg ved lever inde i mig. 
Jeg ser det, jeg ærer det, jeg modtager
det."

Når du er klar træder du ind i cirklen. 

Stå der i centrum en stund. Mærk
hvordan det føles. Mærk hvordan du
er forankret i jorden og forankret opad
til i himlen. 

Herfra kan du sætte dit eget præg





 lækkerheder
med Pachamama

Kakao
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Petit Four alla Pachamama

En silikoneform. Den jeg har brugt er fra
Søstrene Grene. 

50g Pachamama Kakao 

Kokosolie, ca 2-3 spsk 

Vaniliepulver 

Hvis du gerne vil søde kakaoen, kan du
bruge præcis den form du godt kan lide 

Jeg elsker at servere små overraskelser for
dem jeg elsker. 

Jeg elsker også at lave en god kop te og
akkompagnere den med en lille stykke
lækkert til mig selv. 

Sådan blev de her små herligheder til. 

Server dem for dig selv når ikke du vil
drikke Pachamama kakao, men stadig
gerne vil have den der, Feel good-feeling. 

Eller server dem for gode venner, der
endnu ikke har smagt 100% kakao og som
gerne vil overraskes. 

Det skal du bruge 

Sådan gør du 
Smelt Pachamama Kakao over vandbad. 

Lad kokosolien smelte med. 

Tilsæt vaniljen og snuuuus ind. 

Hæld kakaoen i form og lad den stå i
køleskabet i nogle timer, indtil den sætter
sig. 

TIP: 
Du kan tilføje en smule kakaosmør til
kakaoen. Den vil blot gøre den endnu
mere fast i formen, således den ikke
smelter så let 





Den bedste Choko-Mousse-Ever 

Det glas eller krus du gerne vil nyde din
mousse af. 

25-30g kakao 

1 spsk kokosolie 

Havremælk eller rismælk 

Sødemiddel og krydderier som du elsker
det. 

Denne her er lidt af et vidunder. 

Denne her choko mousse blev til, fordi jeg
en vinterdag opdagede at min kakao satte
sig i koppen når den blev kold. 

Derefter smagte min mand den og
udbrud "uuhhmmm det er det bedste jeg
nogensinde har smagt" 

Ofte spiser han en mousse i stedet for at
drikke kakao, hvilket gør det her til en
variation af Pachamama Kakao, der gør
kakaoens vidunderlige egenskaber
tilgængelige for endnu flere. 

Det skal du bruge 

Sådan gør du 
Lav en kop Pachamama Kakao præcis
som du ville, hvis du skulle drikke kakao. 

Hæld Kakaoen i din udvalgte kop / glas 

Sæt den i køleskabet i nogle timer 

Enjoy TIP: 
Det er vigtigt du blender kakaoen så
den bliver helt homogen. Så samler den
sig bedre uden væske i bunden.

Det er også min oplevelse at moussen
bliver mere yummi ved brug af
plantemælk i stedet for vand





Crunchy chokolade hjerter

Fire håndfulde af en rest mûsli du godt
kan lide. 

100g Pachamama Kakao 

Kokosolie, ca 2-3 spsk 

En lille håndfuld rosiner eller dadler skåret
i mindre stykker 

Krydderier du elsker 

Denne her opskrift blev til en dag vi
manglede noget lækkert hjemme. 

Jeg laver vores egen müsli og det var
omtrendt det eneste vi havde til at lave
lækkerier af- og så selvfølgelig
Pachamama Kakao. 

Jeg støbte Crunchy chokolade hjerter i en
isterningform. 

Du kan bruge alle slags former du har. Du
kan endda lave dem i et tærtefad og
brække lækre rustikke stykker af. 

Hvis ikke du har müsli kan du bruge
riskiks.

Det skal du bruge 

Sådan gør du 
Smelt Pachamama Kakao over vandbad. 

Lad kokosolien smelte med. 

Bland müslien, krydderier og rosiner.

Når kakaoen er smeltet, hæld den over
müsli-blandingen. Sørg for at alt det tørre
er dækket med kakaoen. 

Fyld müsli-kakao-blandingen i
isterningformen og lad den sætte sig i
fryseren i 30 min til en time . 

Sæt dem på et smukt fad og server for
dem du elsker eller blot forkæl dig selv. 



Næste
måned

En hilsen fra Sophia 

Måne Alkymi 

Element: Vand

Et tjek ind fra mig og ord fra mit hjerte

Hvad kan de seks forskellige polariteter i
mellem de tolv forskellige stjernetegn
give os af mulighed for nydelse, vitalitet
og balance?  og indsigt i vores egen rejse
her på jorden ikke mindst. 

Vand kan vi ikke leve uden. Vand er
associeret til renselse, liv og bevægelse.
Det hører og til det ubevidste kvindelige
og så er det en af de største
budbringere af energi 

Hvordan udvikles smagen i Ceremoniel
kakao? Den såkaldte Fino y Aroma. 
Vi kigger på den avancerede og meget
spændende kundskab, det er at ramme
den helt rigtige rige, vidunderlige tilpas
bitre, lettem søde, finurlige Pachamama
Kakao smag. 

Kakao: Fino y Aroma


