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kakao, drømme og meget mere
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I dette nummer sætter vi fokus på
månen i relation til følelser og det
arketypisk kvindelige. Vi ser på, hvordan
en relation med månen kan hjælpe os
med at håndtere både de lette og svære
følelser og omfavne det cykliske vi er.
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Moderen
Der findes et utal af kvindelige arketyper.
Moderen er en af dem. Hun er i stor
udvikling nu, fordi vi må huske, at det at
være mor handler om at modtage så vi
kan give og ikke den anden vej rundt.
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Graviditet, amning, børn &
Kakao
Få gode råd til, hvordan du kan drikke
kakao med dit barn. Læs også om,
hvorfor du som gravid og ammende kan
drikke Kakao helt uden bekymring.

En
hilsen
fra
Sophia
Glædelig Midsommer.
Når du læser det her, har Solen haft sit
peak på himlen, vi er midt i sommeren
og lyset er størst, insisterende og
omfangsrigt.
Hvordan har du det? Har du fodfæste?
Personligt for mig og herhjemme står vi
i, hvad der føles som en stor transition,
hvor mange tråde snart kan samles.
Håber jeg, men jeg skal også være ærlig
og sige, at jeg har været igennem
mange følelser og virkelig set mig selv
dybt i øjnene de sidste uger.
Vi er netop gået ind i krebsens måned.
Hele det her nummer er dedikeret til
følelser, det modtagende feminine,
kvinder, mødre og tilladelsen til at blive
fyldt op og næret - på alle planer.

At tillade mig selv at tage i mod og på
den måde optage plads har været og er
en øvelse for mig.
Men jeg øver mig og et stort drive bag
Pachamama Kakao er netop dette
ønske;
at inspirere og give et håndgribeligt
værktøj til at blive fyldt op, nyde, næres
og vitaliseres.
Kvinder er magiske.
Kvinder skaber liv, nærer liv og giver liv.
Historien om, at kvinder og mødre
(måske især) skal give og give uden selv
at tage i mod må slutte.
Til fordel for en histore om, at vi kvinder
er centrum og først må modtage, for at
kunne give.
I dette nummer finder du en samtale
jeg har haft med tre kvinder fra
Asháninka stammen i Peru. De lever
meget forskellige liv fra vores her i
Norden, men har stor kontakt til
Pachamama og hendes overflod.
Du finder også inspiration til, hvordan
en relation til månen kan være et
værktøj til at arbejde med dine følelser
og tilladelsen af dem.
Og så kigger vi på, hvordan du som er
gravid, ammer eller har børn kan nyde
Pachamama Kakao.
Må du næres smukke kvinde, præcis
der hvor du er nu.
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Måne Alkymi &
tid med dig
Månen som den arketypiske kvindelige
pol på himlen er relateret til vores
følelser og kan derfor give os værdifuld
viden om, hvordan vi hver især på unikke
måder er med og håndterer følelser
Fælles for alle gælder, at vi med månen
bliver mindet om, at vi ikke er vores
følelser, men at følelser kommer og går
for at give os vigtig information vi kan
bruge for at udvikle os og navigere. De
sætter os aldrig fast i at være noget
bestemt.
I mange mange år er det at føle blevet
gjort forkert og vi er alle, på den ene eller
den anden måde vokset op og kodet
med, at nogle følelser er okay og andre
følelser er mindre okay, eller måske slet
ikke velkomne.

Et arbejde med månen er også et arbejde
med det cykliske feminine og en
nysgerrighed på vores følelser.
Følelser kan føles som et stort hav, der
overmander os. Der er ikke noget at sige
til, at vi af nogle følelser kan blive skræmte
og lukke ned for dem, for det er virklige
powerfulde og kan give os kræfter til
mange ting eller helt vælte os omkuld, hvis
ikke vi ved, hvordan vi skal svømme med
dem.
Hvis du kigger i dit astrologiske chart, kan
du finde yderligere information omkring,
hvad du er kommet her for at lære
omkring følelser, det cykliske feminine og
væren.
Det finder du, ved at kigge på, hvilket
stjernetegn din måne står i og hvilket hus
den er placeret i.

Hver måned bevæger månen sig igennem
hvert stjerntegn på himlen.
Hver måned bliver vi altså følelsesmæssigt
inviteret til at tjekke ind, med de tolv
forskellige energier de enkelte stjernetegn
kommer med - som en hjælp fra universet til
hele tiden at være i bevægelse i vores indre
og udnytte alt den hjælp vi har til rådighed.
En forbindelse med månen kan således
også være en invitation til at tillade
bevægelse.
Når der er bevægelse kan vi flytte os,
transformere os og udvikle os.
Når der er stagnation, er der ingen
bevægelse og ingen udvikling kan ske.
Stagnation kan så let opstå i vores moderne
verden, blandt andet fordi nogle følelser er
dømt forkerte og andre mere okay.
For de fleste mennesker gælder det nok, at
væren med følelser er en rejse og en
egenskab vi skal huske igen.
For mig hjælper det at huske på, at det at
have følelser gør mig til menneske og at en
af grundene til, at jeg er her på jorden, er
fordi min sjæl ønskede oplevelsen af, at
være menneske.
Jeg har altid insisteret på at føle alting dybt
og meget. Jeg søger bevidst ned i dybet også af de følelser, der kan være så mørke,
at der gennem generationer er blevet lukket
ned for dem og dermed skabt handlemåder
og stagnation for at undgå - netop de
følelser.
At føle følelser er også at kaste lys - og det
er ikke altid let.

Min egen personlige rejse med følelser er
at skabe rum for mig selv, der er trygge,
således det bliver trygt for mit
nervesystem og mit indre barn at være
mig. Følelser kan være forbundet med så
meget skam og følelse af forkerthed, men
når vi tillader dem at komme frem i lyset,
ser dem, anerkender dem og spørger
hvad de har brug for, kan de slippe og vi
sætter os selv frie.

"Vi mærker
følelser,
men vi er
ikke vores
følelse"
Og her er Pachamama Kakao så stor en
hjælp og inspiration.
Når du sidder med din Pachamama Kakao
kop, vil du, uden at vide det åbnes i hjerte
og derfor også få lettere adgang til de
følelser, der er presente i det nu.
Lad kakaoen hjælpe dig med at være din
egen mor, der for dit indre barn - og alle
dine følelser, holder rum for, hvad der end
er på spil i dig, så du i fri bevægelse, kan
lede dig selv gennem alt og stå stærkt i din
sårbarhed.

Fuldmåne i Stenbukken
24. juni kl. 20.40

Denne her fuldmåne markerer afslutningen på
formørkelses sæsonen. En intens tid, har du måske
oplevet, som ikke mindst har givet os mulighed for at se
og indse en masse ting
Med stenbukkens talent for at sætte rammer og struktur
kommer denne her fuldmåne med fornyet energi og
kaster lys på de steder, hvor du har ført dig selv lidt bag
lyset og ladet dig flyde med af den meget airy flyvske
energi vi har haft de sidste mange uger.
Nu siger fuldmånen, at det er tid til at samle trådene,
sætte bæredygtige rammer, der holder dig og spørge,
hvor du ikke respekter dig selv, således du kan begynde
at gør det.

Nymåne i Krebsen
10. juli kl. 03.17
Hvordan har du det egentlig?
Det inviterer krebsenymånen os at svare på.
Dette er en nymåne, der kommer med energi af ny
begyndelse i relation til dit hjerte, din selv-kærlighed og
de relationer du har i dit liv.
Der er mulighed for at plante frø i relation til dit værd,
således du over efteråret kan høste alt den overflod,
der er til dig.
Selvværd og oprigtig overflod kommer fra tryghed i
kroppen, ved at tillade og navigere i vores følelser. Hvor
søger du næring og anerkendelse andre steder fra?
Hvordan kan du kærligt, omsorgsfuldt og gentle,
begynde at give den anerkendelse til dig selv?

Fuldmåne kakao Ceremoni
for og med dig
Forud for denne ceremoni, find en sten, der kalder på dig. Tag den med ind i dit rum for
din ceremoni
Lav et space, der sætter rammer for din ceremoni
Tænd lys, saml sommerblomster. Måske du brænder Palo Santo og har krystaller med.
Måske ingenting.
Sid med kakaoen mellem dine hænder. Snus den ind i alle dine celler. Sip kakaoen. Lad
den nå dit hjerte.
Ååånd ud, lad dit nervesystem blive roligt og kom til stede lige her.
Kald på dine guider og hjælpere.
Inkluder her, hvad du gør, når du holder ceremoni.
Kald fuldmåne energien ind
Mærk den, se den, sans den
Hvad fortæller den dig?
Tag din sten i hånden.
Spørg;
Hvor respekterer jeg ikke
mig selv? Hvorfor
Put dine svar ind i stenen.
Se de strukturer og handlesystemer du har holdt fast i,
der ikke længere gavner dig.
Spørg;
Hvilke bæredygtige rammer kan jeg sætte for mig selv?
Hvad vil mit fremtidige selv,
at jeg skal vide lige nu?
Sid så længe det føles rigtigt
Skriv, bevæg dig, gør ceremonien til din.
Kast til sidst stenen i vandet som
symbol på, at du slipper det gamle
og gør plads til det nye.

Kvindelige
Arketyper
Pigen / Jomfruen
Skøgen
Vild Kvinden
Moderen
Den Viise Kvinde

Moderen
Moderen er den kvindelige arketype, der
nærer, der giver. Den store nurturer.
Vi har moder jord som eksempel for den
største moder. Vi har kvinden, der
udvider sin livmoder og bærer et barn,
for efter ni måneder at give liv til et
menneske og føde sig selv som mor.
Moderen skaber liv, ernærer og giver liv. I
en cyklus af liv, død og liv.
Moderen skaber rum og holder ilden
varm og levende i centrum af familien.
Når en mor har det godt har alle omkring
hende det godt
Det har vi glemt i den moderne verden,
hvor det at være mor ofte er forbundet
med udbrændthed, udflydende grænser,
dårlig samvittighed, manglende
community og støtte og en tro på, at det
er være uselvisk - altså uden selv - er dét
en god moder er.
Men moderen er også forbundet til
brysterne.
Hvor den unge pige relaterer sig til
livmoderen og den viise kvinde relaterer
sig til det tredje øje og pinealkirtlen relaterer moderen sig til brysterne.
Brysterne, der på kvinder, er det område,
hvormed vi møder verden.
Det er her vi gir, men det er også her vi
kan modtage.
For lige inde bagved sidder hjertet.

Så moderen som arketype handler
meget lidt om at være uden selv og rigtig
meget om at være sig selv, i centrum.
Næret og holdt, således man kan nære,
holde og give uden at brænde ud.
Moderen har ikke som sådan nogen plan.
For hendes opgave er at nære liv og give
liv og holde ilden kørende og varm, ved at
nære sig selv.
Går hun for langt væk fra den, ilden, går
hun for langt væk sig selv, med mulighed
for at ilden brænder ud
Moderen er, modsat det vi siger og ser i
verden i dag, modtagende.
Hun skaber liv, ernærer liv og giver liv,
men hun er først og fremmest
modtagende - for ellers kan hun ikke
skabe det hun er så god til - nemlig LIV
Som Moder jord, der heller ikke kan
vokse eller gro rigdom, hvis ikke hun får
næring.

Spørgsmål til samtale med
din indre mor
Hvordan nærer og passer jeg på mig
selv?
Hvad er min historie/opfattelse af,
hvad det vil sige at være mor?
Hvordan nærer den historie mig?
Sætter jeg andre før mig selv?
Hvornår og hvorfor?
Står jeg i centrum? Hvis ikke, hvad er
så en ting jeg kan tillade, der skaber
en ramme for mig, hvor det føles
trygt at stå der?

Tema: Graviditet,
amning, børn &
Kakao

Graviditet, amning
& Kakao
Go eller no-go?

Er du i denne overgang af kvindelivet, kan
du med fordel være opmærksom på, at
du måske ikke vil kan drikke den samme
mængde og dosis af kakao som du gjorde
før du blev gravid.

Gravide og kvinder, der ammer, kan
drikke kakao.

Her tænker jeg på størrelsen af kop og
antal gram kakao til koppen.

Der er ikke noget i kakaoen, der ikke er
godt mens en kvinde bærer sit barn i
livmoderen eller giver næring til sit barn
fra brysterne.

Dette kan have noget at gøre med, at du
som gravid og mens du ammer, er mere
åben og sensitiv i dit sanse- og
energisystem og derfor kan føle den "let
stimulerende effekt" af kakao i højere
grad end før du blev gravid.

Tvært i mod vil jeg sige.
Det høje indhold af særligt jern,
magnesium og zink gør det til en god
kilde for netop de mineraler, som kvinder
i denne overgang i kvindelivet, har ekstra
brug for. At skabe et barn og ernære det,
kræver ekstra byggesten - og ikke mindst
forkælelse og lækkerhed til alle sanser.
I kakao findes neurotransmittere, der
virker opløftende på hjernen. Her tænker
jeg på serotonin, dopamin og anandamid,
der på hver deres måde giver en følelse
af Feel Good i kroppen.
Ligeledes indeholder kakao theobromin,
der afslapper glat muskulatur og øger
blodgennemstrømningen i kroppen.

Samme dosis og størrelse
på kop?
På den måde, giver kakao et nærende og
kærligt løft i både hjerne og krop, der kan
være kærkomment, for kvinder, der
skaber, bærer og ernærer et lille (stort)
liv.

Hvor mange gram
kakao til en kop?
En kop til hverdag: 25-30g
En kop til ceremoni: 40g eller <
En kop som gravid: 15-20g
Prøv dig frem, vi er alle forskellige.
En kop når du ammer: 15-20g
Prøv dig frem, vi er alle forskellige.
En kop til et barn: start med 10g
og se, hvad der sker.
Vigtigt: du kan ikke overdosere. Prøv dig
frem.
Vi er alle forskellige.

Cadmium & Kakao
Hvad skal du vide

Pachamama Kakao indeholder 0,22
mikrogram cadmium pr kg kakao.

Kakao indeholder naturligt cadmium.

Den anbefalede maximale grænse for
cadmium indtag pr dag for mennesker er
2,8 mikrogram. pr kg kropsvægt.

Cadmium er et tungmetal, der ophobes i
kroppen ved indtag af større mængder.
Cadmium eksisterer i alt jordbund.
Særligt er vulkansk jord rig på cadmium,
hvilket er tilfældet i jorden i hele
Sydamerika og dermed også Peru.
Netop på grund af cadmium kan der
opstå tvivl om, hvorvidt det er okay for
børn, gravide og kvinder, der ammer at
drikke kakao i denne rene form.

Den EU fastsatte maximale grænse for
cadmium i fødevare er 0,8 mikrogram for
kakao.
Pachamama Kakao indeholder således
minimalt indhold af cadmium og meget
lavere værdier en maximal grænsen og
derfor kan du trygt som gravide,
ammende og eller kvinde med børn
drikke Pachamama Kakao .

Gode råd til når du drikker
kakao med dit barn

Lad det være sjovt. Lad dit barn
sanse, røre, smage og dufte kakaoen

Rigtig ofte får vi spørgsmålet fra kvinder,
der ønsker at drikke Pachamama Kakao,
med deres børn, men ikke ved, om det er
okay.

Inkluder dit barn i en kakaostund, på
den måde, der passer til barnets
alder og til dig.

Igen er det vigtigt at vide, at der ikke er
noget farligt i kakao.
Det, der er vigtigt at have in mente er, at
det er stærkere end det kakao mange
børn har prøvet og væsentlig mere
bittert.
Derudover har dene rene 100% kakao en
effekt på vores krop og hjerte, som ikke
er farlig, men kan mærkes af de fleste.
Inkluder dit barn og lad det at drikke
kakao være en sanselig oplevelse

Min vendinde drikker kakao på
bænken ude foran huset med sin
ældste datter på fem. De snakker
dagen igennem og er sammen. Det er
ceremoni i børnehøjde og balsam for
voksnesjæle.
Lav en kakao, der er mindre stærk. Se
forslag til dosis på forrige side.
Giv eventuelt barnet sin egen kakao
kop, således du allerede der, viser dit
barn, hvordan det kan se ud, at tage
tid til sig selv og tillade skønhed og
næring af fylde.

Tre Kvinder fra
ashaninka-stammen
om kontakt med Pachamama,
kakao, drømme og meget mere

Jeg har talt med tre kvinder, fra Asháninka
stammen i Peru.
Kvinderne er en del af de 80 familier, som
leverer kakao til Pachamama Kakao.
Vi taler om drømme, om at dyrke kakao,
hvordan det er at være kvinde, der hvor
de bor og hvad kvinderne hver især vil
give os kvinder i Danmark af råd i forhold
til at skabe en dyb kontakt til
Pachamama.

Fakta:
Asháninka er den største gruppe af
oprindelige folk i Peru. De bor i
regnskoven i Peru og i Acre, Brasilien.
Asháninka er kendt historisk for at være
meget modstandsdygtige og blev kendt
for deres "mod og uafhængighed" af de
spanske erobrere, der aldrig lykkedes
med at overvinde dem.
Asháninka dyrker Pachamama på en
venlig og samarbejdende måde. De
udnytter jordens biodiversitet, blandt
andet ved at plante forskellige afgrøder
ved siden af hinanden og altid sørge for
at holde jorden gunstig og levende.

Truet på overlevelse igen
I juni 2010 underskrev den brasilianske
og den peruvianske regering en
energiaftale, der gav brasilianske
virksomheder mulighed for at bygge en
række store dæmninger i den
brasilianske, peruvianske og bolivianske
Amazonas.

Rosita

Rosa har haft sine egen kakaoplanter i to
år. Dem passer og plejer hun, således
hun om tre år kan begynde at høste fra
dem. I mens hjælper hun hendes
svigerinde med at passe hendes
kakaotræer.
Rosa har fra 2014 hjulpet hendes
forældre med at dyrke deres kakaotræer
og har lært alt om arbejdet med kakaoen,
ved mesterlære.

Den ene af dem, den såkaldte
Pakitzapango-dæmning blev forslået
placeret i hjertet af Perus Ene-dal. Eneflodens sundhed er afgørende for
Ashaninka, der er afhængige af dens
fiskeressourcer, de frugtbare jordarter i
dens oversvømmelsesområder og de
mange fødevarer og andre naturlige
ressourcer, skoven giver. Pakitzapango
Dam ville have en negativ indvirkning på
livet for tæt på 10.000 mennesker.

"Vi har en stor forpligtelse i arbejdet med
kakao. Jeg står op kl 4 hver morgen og
laver morgenmad til familien og sørger
for dyrene.
Herefter går vi til plantagerne, hvor vi
arbejder sammen omkring at passe på
jorden og kakaotræerne. Jeg elsker at
beskære træerne og høste
kakaofrugterne.

Min drøm er, at jeg ved mit arbejde med
min kakao, en dag kan købe min egen bil.
For at leve i kontakt med Pachamama må
vi bevare jorden. Jorden er der, hvor alt
starter. Den er udgangspunkt for alt liv,
både det, der vokser vildt og det, som
bliver dyrket.
Det er mit råd til kvinder i Danmark for en
god kontakt til Pachamama"

Phidelia

Phidelia sidder og tager kakaobønner
med hvidt frugtkød ud af kakaoskaller,
mens vi snakker sammen. Hun er
omringet af hendes to nevøer. De er fire
og seks år og løber og leger.

"Jeg har haft min plantage i seks år. Min
kakao producerer kakao, som jeg høster
og tjener penge på.

Det tager fem år, før vi kan høste fra
vores kakaoplantager. Jeg har arbejdet
med kakao siden 2014.
For mig er det at være kvinde at arbejde
både i huset og i plantagen med vores
kakao.

Min drøm er at have penge til at købe
materiale til at bygge et nobelt hus til os.
Det er vigtigt ikke at bruge kemikalier når
vi dyrker jorden og vi skal forbedre vores
måde at kultivere Pachamama.
Det er mit råd for en god kontakt med
Pachamama til kvinderne i Danmark"

De sidste fem år har jeg lært meget fra de
ingeniører, der lære os omkring
kultivering af jorden, beskæring af
træerne og meget andet.

Vanilda

"For mig er det at være kvinde at arbejde
og bidrage til familien. Vi har ansvar for at
alt er rent og pænt. Både i huset og i
plantagen, så vi kan høste overfloden.
Jeg har arbejdet med kakao og min egen
plantage i fem år. Da jeg var en ung pige
arbejdede jeg og hjalp mine forældre
med deres plantage. Dengang vidste vi
ikke det vi ved i dag.

Nogle gange arbejder jeg alene. For det
meste arbejder jeg sammen med mine
tre børn og nogle gange hjælper min
mand til. Som Asháninka laver vi arbejde i
La Selva (Amazonas) Vi noget, der hedder
trabaja mutua, hvor vi hjælper hinanden
med forskellige ting.
Som kvinde er det vigtigt at arbejde. Se
fremad og arbejde. Mere end noget
andet er det vigtigt at kultivere jorden og
sørge for ikke at bruge gift, så vi kan dyrke
den i overflod.
Det er mit råd for god forbindelse til
Pachamama til kvinder i Danmark"

Næste
måned

En hilsen fra
Sophia
Et tjek ind fra mig og ord fra mit hjerte

Måne Alkymi
Månens fire faser giver os information
omkring, hvordan energierne i os og
omkring os arbejder. Hvordan vi kan
overføre det til vores cyklus?

Vild kvinden
Hvordan har hun det i dig?
Mange gange har vi fået at vide, at
kraften skal tæmmes - men skal den nu
også det? Lad os slippe håret løs og se,
hvad arketypen Vild Kvinden lærer os.

Tre lækre
opskrifter med
Pachamama
Kakao
Hvis ikke du vil drikke kakao, kan du let
bruge Pachamama Kakao til andre
lækkerheder. Du får tre opskrifter og
ideer til, hvordan du kan implenterer
Pachamama Kakao i dit køkken.

