
VALGE AURA on RAVITSEJA aura 
 
Valge aura ehk kristall aura on meie planeedi kõige 
haruldasem aura. Teatud ajal inimkonna ajaloos, võib 
olla maailma rahvastikust vaid üks valge auraga 
taassündinud isik, samas praegusel ajajärgul on 
maailmas aina rohkem valge auraga inimesi.   
 
Osade allikate andmetel oli India tuntud õpetajal Oshol 
valge aura. 
Valge aura võib esineda ka vaimselt väga kõrgel 
olevatel isikutel, kes ei ole sellega sündinud vaid on 
sellise puhta energiavibratsiooni saavutanud 
korrapärase meditstioonide ja teiste vaimsete 
praktikatega.  
 
Valge aura ei ole tegelikult valge vaid on vikerkaarevärvidest, ehk siis kõikidest värvidest 
koosnev harmooniline aura, milles kiired sulanduvad säravvalgeks.  
Valge auraga inimestel esineb väga harva terviseprobleeme. Nad vajavad palju privaatset ruumi 
ja hoolimata sellest, et nad suudavad kergesti erinevate inimestega kontakti luua, eelistavad 
nad elada vaikuses, rahus ja üksilduses.  
Valge auraga inimesed teavad asju, mida teised ei tea ja kuna nende missioon on ühiskonda 
valgustada, siis on nad siia ilma tulnud juba suure teadmiste pagasiga.  
Nad ei soovi oma energiaid teistega segada, nad valivad väga, kellega lähedasemalt suhtlevad 
ja neil on vähe lähedasi sõpru. Samas on nad sõbralikud ja nendega on lihtne suhelda, nad 
armastavad veeta aega laste ja loomadega. Olles väga tundlikud, ei suuda nad nautida pikka 
viibimist rahvarohketes kohtades. Neile ei valmista kõrgematel vibratsioonidel töötamine erilist 
vaeva ja see ei väsita neid.  
 
Valge auraga inimestel on kosmiline puhas tervendav energia ja nende puudutus mõjub 
paljudele selliselt, et nad tunnetavad inglite või prohvetite kohalolu.  
Valge auraga inimesed on ilma saadetud positiivseid muutusi tooma, nende ülesanne on 
inimesi juhendada ja ravida, kanaldada ravivat energiat.  
 
Põhjalik artikkel, millest on võetud ka antud artikli viimane lõik, on lugemiseks siin: 
http://spirituaalpaevik.blogspot.com.ee/2016/02/kristall-aura-valge-aura.html  
 
Sobilikud ametid valge auraga inimesele 
Selgeltnägija, spirituaalne nõuandja, spirituaalsuse asjatundja, energia töö/energia tervendaja, 
spirituaalne juht (sest nad on kõige puhtamad kanalid selle jaoks ja nad on audentselt ja 
loomulikult andekad selles), arst või med-õde (tema loomulik võime tervendada koos huvi 
inimkeha ja nutikas mõttelaad on sobiv kombinatsioon selleks tööks), jooga või pilatese 
asjatundja ja õpetaja (kuigi kristallid ei kannata enamik füüsilisi tegevusi, on need alad, kus 
kombineeritakse vaimne füüsilisega ja see sobib väga hästi kristallile), psühholoog (nad 
naudivad inimeste aitamist ja inimeste lahti harutamine on nende jaoks justkui ristsõna), 
füüsilisest isikust ettevõtja (sest neile meeldib tööd teha oma enda graafiku järgi), kirjanik (nad 
on suurepärased eneseväljenduses) või väikelaste õpetaja (nad jumaldavad väikseid lapsi ja 
beebisid) 
 
Artikkel aura värvidest http://kogujamees.blogspot.com.ee/2013/06/aura-positiivsed-varvid.html 
Tabel aura värvidest inglise keeles: White aura http://allaurasandchakras.com/aura-white-
crystal.htm 
 
 


