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

Når du læser dette er vi netop trådt ind
i Tyrens måned. En måned med fuld
fokus på alt det sensuelle og lækre livet
har at byde på. 

En måned med fokus på at finde
sikkerhed i kroppen og ikke blive fanget
i illusionen om, at vi skal finde den uden
for os. 

Tyrens måned minder os om alt den
overflod, der er omkring os til alle tider.
Med forårets utallige spirer og den
rygende fart, hvormed alt springer ud,
inviteres vi til at finde ind til og huske
vores egen skaberkraft. Vores egen
flamme, hvorfra vi kan skabe alt vi
ønsker. 

 

Pachamama Kakao er skabt som
værktøj til dig som kvinde i en moderne
hverdag. En lækkerhed, der forbinder
dig med rå moder jord energi, men
som også inviterer dig til nydelse. 

For lad os slå det fast, Pachamama
Kakao er sindsygt lækkert og en sensuel
oplevelse i sig selv. Nydelse er så vigtig
for vores velbefindende. Nydelse er
vores føderet. Nydelse er vigtigt,
uanset, hvor travlt du har og du har
tilladelse til at nyde. 

Alle de mange egenskaber som den
100% rene kakao fører med sig gør, at
vi kan svæve afsted, ikke kun i kontakt
med vores følelser, men også i tillid til
og kontakt med vores indre gps og en
genfunden følelse af vitalitet og
balance. 

Med det her Magasin ønsker jeg hver
måned at give dig inspiration, visdom
og håndgribelige forslag til, hvordan du
kan arbejde dybere med din kakao,
forbinde dig med overgange i naturen
og blive mere tryg ved at skabe dine
egne ceremonier - i det små og store. 

Du er din egen viis-kvinde og mit ønske
er, at du med dette magasin vil føle dig
underholdt, set og holdt, men også
inspireret til at fylde dig selv op,
forbinde dig med Pachamama og
udvikle kontakt til alt den hjælp, der er
omkring dig. 



At lancere dette magasin ved
starten af Tyrens måned er ikke
tilfældigt. 

I denne måned fejrer jeg min
fødselsdag og Pachamama Kakao
er skabt ud fra et fundament
emmende af den tyre energi (der
på godt og ondt) lever stærkt i
mig. 

En del af min historie er, at jeg i
mange år havde en
spiseforstyrrelse. Den kom sig af
en tvivl om, om jeg var nok og en
frygt for at fylde og tage mine
plads i og uden for min krop.

Pachamama Kakao kom til mig
som det helt konkrete i min
hverdag, jeg havde brug for, for
at blive mindet om, at jeg godt
må nyde, fylde og være i balance,
at jeg har alt jeg har brug for
inden i og jeg er mere end nok. 

Kontakten til moder jord og
kontakten til min egen indre
kvindevisdom har altid ført mig
tilbage til min kerne. Jeg oplever
at kakaoens feminine energi
skaber kontakt til den indre
visdom og dét ønsker jeg at give
videre til så mange kvinder som
muligt, fordi jeg tror på, at når en
kvinde har det godt, har alle
omkring hende det godt. 

Tak fordi du er lige her 

Sophia 



Måne Alkymi & 
t id med dig

Forbindelsen med månen er forbindelsen med det mystiske feminine.
Månen minder os om vores kraft i det, der ligger hengemt i mørke og som vi vil spirer
(nymånen) og det, der står frem i lyset og som kan slippes (fuldmånen)

Hun repræsenterer det cykliske.
At vi, kvinder, naturen og alt levende har en cyklus.
I den nuværende forsat meget lineære verden, er Månen en rigtig god guide og allierede i
rejsen tilbage til din indre rytme og tilladelsen af den. 

I gennem en cyklus på 28 dage, når månen igennem alle arketyper i rækken af stjernetegn.
Hun er to til tre dage i hvert tegn og guider os således til at rumme alt hvad vi er. 
Månen er relateret til vores følelser. Månen påvirker tidevandet og har evnen til at udvide
og kontrahere ting. 

Igennem hver månecyklus er månen "sort" og "fuld"
Når månen er sort står den ved siden af solen og disse to står i samme tegn. Denne tid i
månecyklus markerer ny begyndelse og er et rigtig godt tidspunkt at sætte intentioner for
den kommende måned og plante frø til det du gerne vil lade spirer. 



Fuldmåne i Skorpionen

Nymåne i Tyren

27. april kl 5.33 

11. maj kl 21.01

Hyl og skrig til månen. Hvor gemmer du dine virkelige
følelser og hvorfor? Hvad er det for følelser?
Hvor søger du til kontrol og følelsen af sikkerhed i ydre
omstændigheder og hvorfor?

Skriv ned hvad der kommer til dig og brænd det. 
Tilgiv dig selv og lad flammerne transformere dig.  

Omfavn dine behov. Omfavn dine følelser. Omfavn din
kompleksitet og dybde. 

Når månen er fuld, står sol og måne i det modsatte tegn, overfor hinanden. Her er
energien udadvendt og det kan være dejligt at lave et lille ritual, hvor du brænder dine
intentioner skrevet på nymånen, rydder op og er mere aktiv i energien i dit arbejde med
månen. 

At bruge din kakao som en del af din relation med månen er en rigtig dejlig praksis at have
med dig og for dig. Uden at have større kendskab til astrologi eller månen som sådan kan
du vælge at markere nymåne og fuldmåne med en kop kakao og en intention. 
Så simpelt kan det gøres. Pachamama Kakao arbejder på et dybt plan i dig og åbner dig op
således du kommer lettere i kontakt med dine længsler, drømme og iboende visdom. 

I kommende magasiner vil vi dykke dybere ned i forskellige måder at arbejde med månen
og kakao på, for nu blot denne lille intro 

Hvilke værdier vil du gerne leve ud fra? Skriv dem
allesammen ned og vælg tre. 
Plant tre fysiske frø i jord og lad dem slå rødder. 

Skab et lille alter med smukke blomster og reflekter
over, hvad der bringer dig nydelse og sanselig glæde.
Hvordan kan du give plads til mere af det, hver dag? 



V i  v å g n e r  t i l  f o r å r
Hvad kan v i  lære  a f  Myten om 

Persephone,  der  vender  t i lbage f ra
underverdenen?  



Historien fortæller, at Hades besluttede sig
for, at han ville gifte sig med Persephone, 
 datter af Zeus og Demeter. 

En dag, hvor Persephone går på en smuk
blomstrende eng og samler duftende vilde
blomster, åbner jorden sig pludselig under
hende og op kommer Hades i hans guld-
karet. Han rækker ud efter hende og tager
hende med ned til underverdenen for at
gøre hende til hans kone og dronning. 

Hendes mor Demeter, gudinden for korn,
alle frugter på jorden, al vegetation og
sundhed, fødsel og ægteskab går straks ud
for at lede efter sin datter. 

Demeter er i stor sorg og smerte.
Vandrende på må og få i søgen efter
Persephone erfarer hun, at Zeus har
godkendt denne bortførsel. 

Demeter bliver så rasende, at hun trækker
alt fertilitet og liv ud af alle planter og
afgrøder og skaber vedvarende vinter.  

Ved synet af de manglende afgrøder og den
kolde vinter begynder Zeus at angre hans
beslutning. 

Han sender derfor Merkur, guden for
kommunikation, ned til Hades for at
forhandle en aftale, der kan bringe hans
datter tilbage fra underverdenen og ende
vinteren. 

Hades går med til at Persephone kan stige
op og vende tilbage til sin moder, på en
betingelse; 
Hvert år skal hun vende tilbage til
underverdenen i samme antal dage, som
det antal granatæblekerner hun spiste før
hun blev hentet af Hades. 

Persephone vender derfor tilbage til
underverdenen og hendes mand i tre
måneder hvert år, hvorved vi oplever vinter.

Hvert forår stiger hun op igen og skaber
sammen med Demeter forår og fertilitet til
alle afgrøder og overflod af alle jordens
gaver.

Modet til at gå i mørket og
stige op i lyset 
Persephone symboliseres ved 
granatæblet, der også er et symbol for den
kvindelige seksualitet. 

Fortællingen om hende minder os om, hvad
det vil sige at være et sensitivt og sansende
væsen her på jorden, der bringer dybde til
sit eget og andres liv, ved ikke at være
bange for at gå ned i underverdenen og
vende tilbage til lyset - en manifestation af
skabelseskraft

Hendes Affirmation er: Mine prøvelser
forvandler mig fra barn til suverænt væsen.
Min fertilitet og skaberkraft er i mine hænder.



Årshjulet drejer:
Beltane fejring
Portalen til forår og fejring af fertilitet, overflod,
ægteskab og alt der er lækkert og levende i
livet 

På Beltane ærer vi naturens
ældste kærlighedshistorie. 

Beltane betyder "bright fire" og i
den keltiske tradition
repræsenterer det Guden og
Gudindens ægteskab og deres
evige omfavnelse. 

I gammel historie adskilles de to
hele vinteren lang, og deres
genforening på Beltane fejres
med mad, drikke, bål og
flerfarvede majstænger.
Majstangen er et symbol på
foreningen af det maskuline og
feminine; selve stangen er symbol
på guden / mandens potens og
blomsterkransen i toppen
symboliserer kvindelige energier,
der omslutter den mandlige form. 

Verden kommer til live i lyse farver
og skinnende bål, til fejring af alt
levende

Beltane er en fejring af den guddommelige
balance i foreningen af det maskuline og
feminine. Efter at have nået modenhed
gennem deres lange adskillelse mødes de to
nu som ét

31. april - 1.maj



Denne her fejring er en af mine yndlings
fejringer i årshjulet

Beltane ærer fertilitet, overflod, sex og
væksten af alt det smukke på jorden. Det
er nydelse, vitalitet og balance, overflod,
ild og glæde.

Alle symboler på Beltane er sexede, helt
ned til den rituelle måde, hvorpå Beltane
ild normalt tændes - ved at slå to
træstykker sammen, gnide og slibe, indtil
gnister flyver. 

Beltane er en dag, hvor vi fejrer og
omfavner guddommeligheden i vores
seksuelle natur. Hvor vi tænder og hylder
skabelsens ild, der renser, transformerer
og bringer så meget nydelse og overflod. 

Ligesom ved Samhain, den modsatte
overgang i årshjulet, er Beltane en tid,
hvor sløret mellem rigerne er tynde. 
Dette gør det til et rigtig godt tidspunkt at
kommunikere med åndeverdenen, især
naturånderne, men også dine guider og
hjælpere. De er der, også selvom du lige
nu ikke oplever en kontakt til dem eller
det her er fremmede for dig. 

Beltan er forbundet med den keltiske gud
Bel, også kendt som Balor eller Belenus.

Han er en Guden for lys og ild og er
forbundet med solen. 

Lysende og levende bål er det traditionelle
symbol på Beltane. 

Flokke med kvæg blev drevet gennem to
bål for velsignelse og renselse. 

Folk hoppede over den hellige Beltane ild;
de unge, ugifte mænd sprang over bålet
med ønske om en kone, 
mens unge kvinder sprang over bålet for
at sikre fertilitet.

Hvordan brænder din indre
skabelsesild?

Både historien om Persephone og
fejringen af Beltane inviterer os til at
forbinde os med moder jords skaberkraft,
der netop nu er allermest potent og
forbinde os med den selv samme kraft i
os selv. 

Det er historier og markeringer i årets
cyklus, der vidner om den styrke og indsigt
vi kan opnå i vinteren og hvilken overflod
den bringer i lyset af foråret, hvor frøene
spirer, aktiveres og alt emmer af liv, når vi
vælger at skinne vores lys. 

Vores indre flamme er den, der giver
næring til alt vi er og skaber. 



Lav et bål udenfor, et sted, hvor der er god plads omkring bålet. 
Hvis du virkelig vil omfavne din indre Goddess så dans og syng rundt om bålet. Tillad dig
at være fri i din seksualitet. Den fri energi i dig, der bevæger og skaber liv. 

Hvis det føles rigtigt, inviter kvinder og mænd som du holder af og som kan være med
dig i sådan et rum, med til fejring. Pynt et flot langt bord med overflod af mad, blomster,
lækkerier og sanselighed. Dette kan du også rigtig godt gøre for dig selv alene 

Stå rundt om bålet og kald ind dine guider og hjælpere. Kald ind Persephone og Beltane.
Kald ind alle guider og hjælpere fra moder jord og omkring dig. Sig ord, der kommer til
dig, hvor du ærer naturens rigdom, det hellige møde mellem det maskuline og feminine
og fejringen af, at alt altid blomstre igen efter en lang vinter 

Brug eventuelt denne bøn 

Mange gange har vi måske fået det
indtryk, at der ikke var plads til vores
flamme. 

Ved at forbinde dig med Persephone og
lave dit eget Beltane ritual kan du bede
om hjælp til at slippe alt, der ikke nærer
din flamme og ærer og fejrer alt du er,
sætte intentioner for det du gerne vil
skabe og hylde livet i alt dets juicy-ness

Det her er tiden for befrugtning og
svælgen i alle livets herligheder. 

Hold din egen Beltane fest

Beltane er her, og vi glæder os over fertilitetens tid.
Vi hilser denne sæson af ild, kærlighed og lidenskab

velkommen med åbne arme og kærlige hjerter.
Vi mødes for at skabe liv

at ære den guddommelige forening mellem maskulin og
feminin, hvorfra alt liv strømmer.

Når jorden vokser og skaber liv, skal vi vokse og skabe liv.
Amen, Aho, og sådan er det.



Gør din Beltane fejring til din egen
Pynt dit alter med smukke farvestrålende blomster. Vælg sten og krystaller du elsker
og som vækker spirende glæde i dig. 
Byg din egen Majstang. I stor udgave eller mini version. Find pinde og vikl smukke
bånd omkring. Sid i energien af foreningen af det maskuline og feminine i dig. Sæt
den hvor du kan se den og lad den minde dig om hvem du er. 
Bevæg dig sensuelt og lækkert og vælg tøj der føles lige sådan 

Lad Pachamama Kakao holde rum for dig 

Hvordan er foreningen mellem det maskuline og feminine i mig? 
Hvordan brænder min skabelsesflamme? Hvad har den brug for? 
Hvad gør mig levende, lys og flammende? 
Hvad slukker min ild? 
Hvad har jeg lært gennem vinteren jeg enten skal slippe eller tillade mere af? 
Hvordan ville det se ud når min indre have blomstre i fuld flor? Hvilke blomster er
der i min have når alt jeg ønsker og drømmer om manifesteres? 

Sid i meditation og ceremoni med kakaoen. Enten i forbindelse med eller seperat fra din
Beltane fest. 

Inviter igen alle dine guider og hjælpere ind. Kald gerne ilden og Persephone ind 
Centrer dig selv og træk vejret dybt 

Duft kakaoen og sip til den. Lad den sensuelle bløde fornemmelse, duft og smag fylde
alle dine celler.
Gør det så mange gange du har brug for. 

Når du føler dig forbundet i hjertet spørg da dig selv og dine guider;

Modtag den guidance og visdom du modtager. Se det for dig så tydeligt som muligt.
Visualiser det. Føl det i hele din krop. Se din indre flamme brænde levende og lys. 
Skriv eventuelt ned eller tegn det du modtager. 

Bed om specifikke råd og steps du kan tage for at manifestere dine ønsker og drømme
til fysisk form. 

Sig tak til Pachamama kakao, til dine guider og hjælpere 
Læg hænderne på dit hjerte og træk vejret ind og puuust ud 
Hvis dit fysiske bål brænder forsat, dans omkring det og fejr livet, dig og overflod. 



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  

S o m m e r  S o l h v e r v

Et tjek ind fra mig og ord fra mit hjerte

Fokus på Nymånen og hvilke budskaber
den kommer med. 

Årshjulet drejer: 
Solen står på sit højeste. 
Lyset er størst. Natten er kortest. 
Hvordan navigerer vi den overgang? 

K a k a o  &
P a c h a m a m a
Hvorfor er det kakao er så særligt? 
Vi kigger nærmere på, hvad der gør en
kakao ceremoniel og hvad du kan finde
af næringstoffer og lykkemidler i
Pachamama Kakao 

Du får også en powerfuld ceremoni, hvor
du kan forbinde dig med det sted,
hvorfra Pachamama Kakao gror 




