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AURASOMA
“Som els colors que escollim” és una de les afirmacions d’aquesta teràpia.
Es tracta d’una tècnica nascuda el 1984 de la inspiració de Vicky Wall, una dona
invident, que va estar guiada per una intuïció, juntament amb els coneixements que
ella tenia de farmàcia.
Aurasoma és una teràpia holística que combina les energies curatives dels colors, les
plantes i les pedres precioses, guardant una estreta relació amb antics coneixements
com el Tarot, el I Ching i la Numerologia. És una teràpia de l’ànima que actua també
sobre les malalties físiques perquè tots els nostres problemes tenen una sola base:
ignorar el lloc que ocupem a l’Univers, no saber quina és la nostra missió a la Terra.
Per què escollim un color o un altre? Per què hi ha moments en què sentim la
necessitat d’envoltar-nos o de vestir-nos d’un determinat color? Tota la matèria,
inclòs l’ésser humà, és energia, llum que vibra en freqüències diferents. Tenint això
en compte, entenem perquè els colors influeixen en el nostre estat d’ànim. Aquesta
manera de sanar és utilitzada des de l’antiguitat, perquè intuïtivament sabem que uns
colors ens relaxen, mentre que altres ens estimulen, que uns ens connecten amb
passió, lluita i calor i d’altres amb l’espiritualitat, el fred i la distància. Aurasoma
regenera, revitalitza i reequilibra l’aura humana a l’aportar-hi els colors adequats.
Existeixen diferents productes, tots ells basats en el color, per a dur a terme aquesta
teràpia:
- EQUILIBRIUM: Quan escollim la nostra ampolla de l’ànima, simplement deixem
parlar el cor, abandonem els prejudicis i ens guiem per la intuïció.
A mesura que utilitzem aquesta teràpia, es desperten en nosaltres capacitats que
creiem oblidades, s’equilibren les nostres energies i se’ns obre una nova visió del
món, de la vida i del nostre camí espiritual.
El fet que les vibracions cromàtiques curatives i la seva energia concentrada es
poden utilitzar i absorbir directament és el què diferencia l’Aurasoma d’altres
cromoteràpies conegudes.
- POMANDERS: Contenen les energies del color, herbes, cristalls i gemmes. Estan
compostos per una combinació de 49 extractes d’herbes i olis essencials,
predominant unes herbes o unes altres depenent del txakre que volem potenciar.
Dins del Pomander blanc, les 49 herbes estan en perfecte equilibri. Incideixen sobre
el camp electromagnètic que envolta i protegeix el cos físic. Netegen, refresquen i
reforcen el camp energètic mantenint la seva estructura i integritat, aportant diferents
qualitats depenent del color que utilitzem.
- QUINTAESSÈNCIES: Invoquen les energies més positives del raig del color. Es
relacionen amb la vibració dels Mestres, aportant certes qualitats i experiències a les
nostres vides, facilitant el fluir de l’energia des de la Font, et poden portar a un lloc
segur, ajudant-te a acceptar i reconèixer la pròpia bellesa. Responen a les
necessitats dels cossos astrals.
S’utilitzen en meditació, oració, contemplació o en teràpia.

