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Den længste nat, den korteste dag, solen
og moder jord i sin fulde potens.
Hvordan kan vi forbinde os klimaks? 

Vi står på tærsklen til sommeren. 
Et lille tjek ind fra mig og tanker om at
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Hvad er det kakao kan? 

Med sit høje indhold af næringsstoffer
placerer ren kakao sig som en absolut
superfood. Men hvad er det kakao
indeholder, der er så vildt? 



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

Velkommen tilbage til Pachamama
Magasin. Jeg er så glad for du læser med
og jeg håber, at du fandt første udgave
inspirerende, opløftende og inviterende og
at du præcis vil finde det samme i dette
nummer, du sidder med her. 

Hele denne udgave er dedikeret til solen -
og ny begyndelse og hvad vi med fordel
kan bruge af værktøjer for, at det vil føles
godt - at skinne som solen. 

Vi står over for tærkslen til sommer og
inden længe velkommer vi Midsommer.
Sommer-solhverv, der markerer at solen,
den store livgiver og maskuline
skaberkraft, står på sit højeste. Dagene er
længst, natten og mørket kortest. 

At skinne som Solen er noget af det jeg
elsker allermest, men det er også en af de
største udfordringer for mig og noget, der
i mit liv, har givet mig flest knubs. 

For når vi skinner stærkt er der nogen
der ikke kan lide lyset i øjnene og
hvordan navigerer vi i det. Hvis du lige
som mig har lært, at alle skal kunne lide
dig, så er det let, at komme til at slukke
sit lys, for at passe ind. 

Lad denne Sommer-solhvervs overgang
være en anledning til at forbinde dig med
din indre sol. Slip alle overbevisninger,
der holder dig tilbage fra at skinne i alt
din power. For du må godt. Skinne
stærkt, kraftigt og gå efter det du
drømmer om. 

Du kan med fordel bruge tiden lige før
Nymåne, som emmer af energi, der
hjælper med at slippe. I Magasinet finder
du inspiration til en Før- Nymåne
ceremoni, der hjælper dig med at få
klarhed på, hvad du ikke længere vil bære
rundt på og slippe det. Så du kan leve i
endnu mere frihed, fred og kraft. 

Med det sagt er vi er netop gået ind i
tvillingens tid. En måned hvor
nysgerrighed er på tapetet. 
Nysgerrighed for forskelligheder og alle
de muligheder, der er. 

Denne energi kan hjælpe os med
yderligere at slippe eventuelle regler og
dogmer omkring "hvordan man skal
være" eller "hvad man kan og ikke kan"
og finde ind til vores egen indre sol, der
skinner helt unikt. 

Tvillingen viser os i sandhed, at der ikke
kun er et facit, men at vi altid med fordel
kan se tingene fra flere sider og inviterer
os til at læne os ind i en sprudlende
energi af muligheder. 



Med denne her tvillinge måned har vi på
stjernehimlen to formørkelser, der sætter
stor streg under, det som vi ser ske i
verden netop nu. 

Gamle strukturer, domme, ekskluderende
magtformer, regide regler og procedure
må falde, både i os selv og det kollektive,
for at vi kan begynde at leve mere
autentiske og med plads til vores
allesammens unikke kvaliteter og
vidunderligheder. 

Samarbejde med plads til hver vores
forskelligheder om om det der er bedst for
fællesskabet er det nye sort. 

For vi skal ikke være ens og vi skal ikke
kæmpe mere. Fred længes vi efter og det
kan vi opnå ved at samarbejde og
acceptere vores individuelle vigtige rolle i
det store hele.  

Det vidner overleveringen om den lille
Kolibri om. Den lille Kolibri, vinder kapløbet
om at nå Solen først, over alle, de meget
større fugle. Du finde historien inde i
Magasinet. 

Det kan være let at forfalde til en følelse af
overvældelse og "det er bare for meget,
hvad nytter det hele " tanker, med alt det
oprør, ufred og urimeligheder vi ser i
verden - og i Danmark.

Jeg vil huske dig på, at du har alt du skal
bruge inden i og at du altid kan vælge fred. 
Når følelsen af overvældelse kommer - og
med den måske endda frygt og angst, så
giv den plads, mærk den, spørg hvad den
har at sige til dig og slip den så igen. 

Jeg er ængstelig og angst. I perioder
mere end andre. Jeg ved, at den viser
mig, hvornår jeg er for meget i mit hoved
og skal tilbage til min krop og kontakten
til Pachamama.

Der vender jeg tilbage til naturen, bader i
havet, drikker min kakao og lader den
hjælpe mig med at mærke mit hjerte,
slukke lidt på øverste etage og blot være. 

I denne udgave finder du en oversigt
over alle de juicy og virkelig magiske
komponenter Pachamama Kakao
indeholder. 

Vidste du, for eksempel, at
neurotransmitteren Anandamid, også
kaldet the bliss chemical kun findes i
kakao og den menneskelig hjerne. 

På grund af den rene kakaos rige indhold
af neurotransmitter og mineraler,
hjælper det at drikke Pachamama Kakao
med at skære igennem tankemylder og
mentale blokeringer og åbne op for
nydelse, glæde, vitalitet og balance.

Pachamama Kakao skaber forbindelse til
hjertet og øger evnen til at lytte til det og
blot være uden at skulle gøre. 

og Præcis dét, en allieret til alle de små
og store overgange og momenter i dit
magiske liv ønsker jeg mig, at
Pachamama Kakao kan være for dig. 

Smil og Solskin 

Sophia 





Nymåne Alkymi 
& t id med dig
Månen forbindes med det feminine. Med vandet, med det introverte og vores emotionelle
og følelsesmæssige behov. Månen minder os om, at vi er cykliske og en del af en meget
større sammenhæng. 

Tiden omkring Nymåne, har som alle andre månefaser en særlig energi. 
Energien emmer af ny begyndelse og vi kan bruge den til at plante frø og sætte
intentioner. 

Tiden FØR nymånen er i den forbindelse rigtig interessant. 
Denne månefase kaldes den balsamiske månefase og sker de sidste tre dage før månen
bliver helt sort og genføder sig selv. 

I mørket fra halvmånen på himlen er vi i energien af maximal afslutning og død. 
Indåndingen inden den store udånding, hvor cyklussen starter påny. 

"Mørket fra den balsamiske måne kan udnyttes til at
forbinde, helbrede og pleje vores følelsesmæssige landskab
ved at frigive det, der ikke længere fungerer i vores liv"



At skabe et lille ritual for og med dig selv dagen før nymåne giver dig adgang til og
forbindelse med den mest potente energi for afslutning - i hele månecyklus. 

Tiden før Nymåne er den mest indadvendte i hele cyklus. Når du har øje for dette, kan du
have det in mente i dine aktivteter i din kalender og tillade plads til mere væren og måske -
følelser, der skal ses, før de kan slippes. 

Dette er ikke tiden for at sætte ting i gang eller udrette en masse. Mørket inviterer til
væren, reflektion og forberedelse til den nye cyklus. 

Forslag til Før-Nymåne Ceremoni: (dagen før nymåne) 

- Tilbered en kop Pachamama Kakao, med de ingredienser, der kalder på dig 
- Mens kakaoen varmer og smelter under svag varme, gør du dig klar til et bad 

- Sæt op et lille ceremonielt rum på badeværelset. Du kan inkludere lys, krystaller, dufte,
eller ingen af dele (lad dig guide). Når du går under bruseren eller i badekar, er det med
intentionen og ønsket om at vaske alt bort, der ikke længere tjener dit højeste bedste. 

- Mens du står under bruseren / i badekarret, kan du reflekterer over, hvilke temaer,
følelser, situationer, der har været toneangivende, den seneste cyklus og forestille dig,
hvordan det/de forlader din krop

- Ude af badet gør du din kakao færdig og flytter måske dine små ceremonielle ting med til
et sted, hvor du kan sidde uforstyrret. 

- Forbind dig med din kakao og kald eventuelle guider og hjælpere ind. Måske du vil
brænde lidt Salvie eller Palo Santo for at rense og åbne dit rum.
Lad dig herefter guide i din egen kakao ceremoni

- inkluder gerne et element, hvor du siger højt, det du gerne vil slippe. 
Du kan eventuelt også skrive det ned på et stykke papir som du brænder ved fuldmånen. 

- Sip ind din kakao og lad dit hjerte næres. Sid i energien af renselse, frisættelse og mærk,
hvordan det føles, når alt det du har sluppet forlader din krop. 

At slippe ting fra kroppen og cellerne kan føles stort og tomt. Sørg for at hold om dig selv
og vær god ved dig selv. Pachamama Kakao gør rigtig meget for dig, så fald ikke ind i
tanken om at du skal opleve at muligt vildt og stort. Dit nærvær og din villighed, er det
allerstørste og vigtigste.



Fuldmåne i Skytten +
måneformørkelse
26. maj kl 13.14

10. juni kl 12.54

BIG TIME for release! 
Hvad skal du slippe? Hvilke outdatede overbevisninger
omkring dig selv og verden går du rundt med? 
Hvilke dogmer og domme har du levet under, der
virkelig kun holder dig nede kan du kaste lys på og
slippe nu? 

Hvilke sandheder holder du fast i, der fastholder dig i
illusioner og bokse, der holder tilbage fra dit fulde
potentiale? Hvor skal du lytte mere og tale mindre?

Du vil muligt føle dig desillusioneret og spørgsmål som;
hvad er egentlig rigtig kan komme op.
Sid med det. Powerfuld portal for change. 

BIG TIMG for ny begyndelse. 
Energien er let og frisk og inviterer dig til at se med nye
øjne på din virkelighed. 

Alt afhængigt af, hvor meget plads du har gjort i dig og
omkring dig, under skytte fuldmåne føder du nu en ny
virkelighed. 

Stil de spørgsmål du altid har været bange for at stille.
Undersøg, tillad, vær nysgerrig.
Forslag ti intention: Begejstring guider mig. Universet
sender mig magi i hvert øjeblik. 

Fuldmåne i Tvillingen +
Solformørkelse

Disse to måner og formørkelser har relation til temaer omkring formørkelsesperioden i december 2020. 
Hvad kom op for dig det? Hvad skete der i dig liv for seks måneder siden? 





H i s t o r i e n
o m  d e n
l i l l e  k o l i b r i
Denne historier er videregivet som den er
blevet overleveret og fortalt gennem
århundrede af 
Q´ero indianerne i Peru

Med sin store styrke forsatte Kondoren
højt højt højt op mod solen, inden også
han begyndte at føle sig udmattet af den
lange rejse. 

Lige som han skal til at give op, flyver, ud
fra under hans ene vinge, den lille kolibri,
der trods sin lille størrelse, forsætter mod
solen og vinder væddemålet om at nå
Fader Sol først.

En dag, hvor solen, Inti, strålede særlig
kraftigt på himlen samledes alle fuglene i
dalen ved foden af bjerget. 

I dag, var dagen for konkurrencen om,
hvem der først kunne nå den store Fader
Sol. En opgave alle fuglene var klar over,
var både krævende og udfordrende, fordi
den Store Sol, som den brændende
ildkugle han er på himlen, er kilde til alt liv,
men også ild, der kan brænde alt bort. 

Både Kondoren, kongen af fugleriget og
alle andre fugle i dalen var dukket op. 
"Hvor er den lille Kolibri" spurgte kalkunen
og kikkede sig omkring. 

"Det ved jeg ikke, og det er også lige
meget, for jeg kommer først" sagde
Kondoren selvsikkert. 

Snart blev konkurrencen sat i gang og en
efter en faldt de ihærdige deltagere fra.
Smeltet af varmen og udfordret af den
enorme distance, de måtte flyve, for at nå
Inti. 

I samarbejdet kan vi mere

Historien om den lille Kolibri giver mig
altid tårer i øjnene. Den minder os om,
hvad vi kan udrette når vi samarbejder i
stedet for at eksistere som isolerede
individer disconnectede fra hinanden. 

I samarbejdet kan vi mere. 
Jeg ønsker at historien om kolibrien vil
inspirere dig til, hvordan og hvor du kan
bruge dine unikke gaver og talenter, for
helheden og det højeste bedste. 



Årshjulet drejer:
Sommer-solhverv
Den længste dag og den korteste nat. 
Vi bader i solens lys og fejrer portalen indtil
høsten af alt, hvad vi har sået

Litha er det hedenske navn for
Sommer-solhverv eller
midsommer.
Overgangen er en forsættelse af
Beltane og temaerne er;
overflod, vækst, maskulin energi,
kærlighed, magi

Gudinden, Moder jord, er sit mest
fertile selv og bringer frem alle
hendes gaver i overflod. Solen,
den største repræsentant for
maskulin skaberkraft vi har - er
ligeledes på sit højeste. 

Dette er toppen af året, hvor solen
er på sit maximale af sin livgivende
kraft. 

Jorden er oversvømmet med
frugtbarhed og overflod. Dette er
en tid med glæde og fest,
udvidelse og fejring af alt, hvad der
er skabt indtil nu.

Alle urter og blomster når deres
peak og deres maximale
helbredende og nærende styrke.

Potens er overalt. 

Solhverv er som en slags klimaks. For en
stund står alt stille - solen står på sit
allerhøjeste, og vitaliserer alt og alle omkring
sig, for derefter dag efter dag at afvige
pladsen på himlen til længere nætter, der
bebuder mørket og den kommende vinter.

21 juni 



Solen Inti var hele fundamentet for
Inkariget, der også blev kaldt for Solens
rige. Sammen med Pachamama blev
solenguden æret og anerkendt for sin
skaberkraft og livsvigtige rolle for os
mennesker og dyr - og vores jord. 

For Q´ero indianerne i Andes, Peru
repræsenterer Solen i deres arbejde som
healere, det bevidste maskuline i kroppen
og er centraliseret omkring hjertet og
brystet. 

Med det Bevidste Maskuline henvises til
de egenskaber af den balancerede
maskuline energi, der er bevidste for os. 

Det er for eksempel at gøre, handle,
skabe noget aktivt, sætte grænser og
også at stå i sit eget centrum, som solen
og lede derfra. 

Midsommer er ikke baseret på en
bestemt kalenderdato, selvom det
oftest fejres d. 23. juni i forbindelse
med Skt Hans. 

Dette skriv har dog intet med den
fejring at gøre. Jeg ønsker at give
information og inspiration til, hvordan
du kan erstatte din Skt Hans fejring,
med en meningsfuld, styrkende og
powerfuld midsommerfejring, der
ærer din egen, moder jords og solens
skaberkraft. 

Den præcise dato for Midsommer
afhænger af, hvornår solen når sit
nordligste punkt fra ækvator. Derfor
vil solhverv ikke altid forekomme den
samme dag. 

Et arbejde med det
bevidste maskuline

I dette perspektiv, bliver Midsommer også
en særlig kraftfuld tid, at tjekke op på, om
vi lever på den måde vi ønsker og vi giver
næring til det vi gerne vil skabe

Fra Midsommer og langt ind i
sensommeren er det næsten usynligt at
dagene bliver kortere. Solen står forsat
med stor kraft og det kan føles som om
energien står helt stille: hvordan navigerer
vi i en energi, der er så ud afvendt  og
samtidig ikke rigtig rykker nogle steder? 

Med så kraftig en Sol-energi er sommer-
solhverv en optimal tid at bringe projekter
til live og sige tak for de velsignelser,
gaver, næring og den styrke, solen bringer
os.

Solen er en stærk stjerne, der har en
dramatisk indflydelse på vores planet. Den
giver lys, liv og næring til enhver levende
ting. Den kan ændre vores humør, den
hjælper vores mad med at vokse, og den
skaber skønhed året rundt. Når solen er
skjult af skyer, savner vi den, og vores
humør kan blive hårdt påvirket.

Hvad brænder din sol
med?



Hold din egen
Midsommerfest

Sommer-solhverv, lige som vinter-
solhverv inviterer os til at stå i et
spændingsfelt, hvor vi hverken skal
handle helt overilet (sommer) eller gå helt
i stå (vinter), men vide, at vi er nok, bare
fordi vi er og kultivere det, der er i os og
omkring os.

Reflekter over, hvad din Sol brænder
med. Hvad er dine unikke gaver, der
bringer rigdom til verden? Hvordan
udtrykker du dem i den fysiske verden? 

Her kommer nogle forslag til, hvordan du kan markere og marinere i den potente sol-
energi fra sommer-solhverv og samtidig finde centrum og kontakt til din egen indre sol. 
Tillad, nyd, strål og fejr. 

Hvordan brænder din sol? 
Lad dig inspirere af den lille Kolibri, der
selvsikkert og fuldt bevidst om sine egne
evner og begrænsninger ledte sig selv til
succes i målet mod solen. 

Den havde ingen forudindtagede domme
omkring at skulle kunne noget alene, men
stor indsigt i at se, hvad der kunne bringe
ham til at vinde, ved at udnytte alles
højeste bedste og i samarbejdet, skinne
sin sol. 

Tænd et stort magisk bål 
Traditionelt blev alle oppe hele natten ved Midsommer. 
Bål blev tændt som symbol på solens magiske kraft. 
Bålet til sommer-sollhverv er en repræsentation af solen i alle dens magiske egenskaber
og ikke et middel til at brænde nogen eller noget 

Lav en taknemmelighedsliste 

Dæk et smukt bord og lav mad til dem du elsker

Brug tid i naturen 

Tænkt tilbage

Charge dine krystaller i solen, hvis den er fremme 

Hvilke temaer var oppe for dig omkring vinter-solhverv? 
Hvor står du i forhold til dem nu? Hvilke indsigter har du fået? 



Ceremon ie l

Kakao
F a k t a ,
v i d e n
&
v i s d o m

Hvis du har drukket Pachamama Kakao, eller smagt anden 100% kakao, så har du måske
oplevet den "feel-good" fornemmelse kakao giver i kroppen omkring 20 min efter du har
taget din første sip eller bid.

Måske har du oplevet at blive mere afslappet, en særlig ro og følelse af overskud og
fokus kommer over dig? Måske du har en oplevelse af en "natural high" flyde gennem
kroppen? 

Disse oplevelser med kakaoen skyldes de, videnskabeligt beviste, såkaldte "bliss
chemicals" som ren kakao indeholder en lang række af. Præcis dette vidste Maya-
indianerne for mere end 4000 år siden og værdisatte kakao som guld. 

"Ancient Mayan Drank cacao because they believe the sacred
chocolate could reveal hidden yearnings and show the

destiny" 

Vianne Rocher, Chocolat



Anandamid:  
Ordet ananda betyder på sanskrit: bliss,
nydelse, glæde, og er kendt som kakaos
naturlige "Bliss chemical" fordi det frigives
når vi har det godt. 
Anandamide (eller n-
arachidonoylethanolamine) er en
neurotransmitter som findes naturligt i
den menneskelige hjerne - og i kakao -
som de to eneste steder. Er det ikke sejt? 
Anandamid er et cannabinoid (ligesom
THC i cannabis) og kan derfor kaldes
kroppens egen cannabis. Målet for
anadamid er hjernen og kroppens
cannabisreceptorer, men hvor cannabis
påvirker hele hjernen påvirker kakao kun
dele af hjerne og er med til at give et
"naturligt high" og følelse af eufori. 
Kakao indeholder også to genoptagelses
inhibitorer for anandamid: N-
linoleoylethanolamin og N-
oleolethanolamine, som kobler sig på
hjernens receptorer og forhindre, at
anandamid bliver nedbrudt hvorved,
"bliss følelsen" forlænges. 

Phenylethylamin 
Kendt som "The Love Chemical". Når vi er
glade eller forelskede stiger mængden af
PEA i hjernen. Alkaloidet PEA aktiverer
neurotransmittere i visse dele af hjernen,
der styrker vores evne til koncentration og
dermed fokus. PEA stimulerer
nervesystemet til at producerer
endorfiner, der udover at være kroppens
naturlige smertelindring også giver en
følelse af lyst, succes og energi. 

Magnesium:
Indgår i rigtig mange processer i kroppen.
Alle celler i kroppen har brug for
magnesium for at kunne fungere.
Magnesium hjælper blandt andet
fordøjelsen, virker på nervesystemet,
hjernen og hjertet og er medvirkende i
kroppens energiproduktion. Magnesium
virker også på musklerne og hjælper dem
med at slappe af. 

Theobromin:
Et alkaloid, der afslapper glatmuskulatur.
Dette medfører øget
blodgennemstrømning i hele kroppen,
også til hjernen.  

Serotonin:
En neurotransmitter, der modvirker
stress, angst og depression og som
fremmer følelsen af lykke, velvære. Kaldes
også "The feel good chemical"

Dopamin:
: Indgår i kroppens belønnings-system og
giver ligeledes en følelse af lykke 

Tryptophan:
En aminosyre, der hjælper med at danne
serotonin og som også indgår i
produktionen af hormonet melatonin, der
har stor betydning for vores søvn. 



Det er som at få et skud af energi og
fokus uden det velkendte dyk fra andre
stimulanser. 

Pachamama Kakao skaber forbindelse til
hjertet og øger evnen til at lytte til det. En
oplevelse af balance indefra vil vokse
over tid. 

At drikke Pachamama Kakao er som at
drikke en stykke af moder jord, med alle
de kreative, skabende egenskaber hun
tilbyder.

Enhver kakao har sin egen unikke
smagsprofil. Dette har noget at gøre
med, hvordan kakaoen er fermenteret. 

Når du møder Pachamama Kakao første
gang vil du møde en feminin energi, der
vækker alle dine sanser og kalder dig til
stede, lige nu.

Fælles for alt 100% kakao er, at du finder
de magiske ´Bliss Chemicals´ og alle de
fordele det kommer med. 

En Superfood
for nydelse, vitalitet og balance

Med sit høje indhold af næringsstoffer
placerer ren kakao sig som en absolut
superfood. 

Pachamama Kakao kan drikkes for ren
nydelse. Den kan drikkes for dens høje
næringsindhold og den kan drikkes som
en hjælp til at åbne hjertet og arbejde
dybere i for eksempel en ceremoni og
meditation. 

100% Kakao er naturlig bitter. Dette gør
det til en intens oplevelse, der kan
mærkes i hele kroppen. 

At drikke Pachamama Kakao hjælper
med at skære igennem tankemylder og
mentale blokeringer og åbne op for
nydelse, glæde og vitalitet. 



N æ s t e
m å n e d

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

M å n e  A l k y m i  

Tema:  Grav id ,  mor
og  baby

Et tjek ind fra mig og ord fra mit hjerte

Kan vores kendskab til månens kvaliteter
hjælpe os med at nære os selv? og
samtidig give os brugbar viden om,
hvordan vi kan varetage vores behov for
tryghed?  

Kan børn drikke kakao? Kan du drikke
kakao når du er gravid og/eller når du
ammer? Vi sætter fokus på kakao og
dens fordele i overgangen fra kvinde til
kvinde og mor og så går vi helt i
børnehøjde og undersøger, hvordan du
kan drikke Pachamama Kakao med dit
barn og hvad du skal være opmærksom
på

In terv iew :
s temmer  f ra  Peru
Vi taler med to kvinder, der dyrker
Pachamama Kakao. Hvordan lever de
med egen business og hvordan ser de
på det at være kvinder og meget mere. 


