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Waarom is de kleur paars of
violet de kleur van de
kruinchakra? Traditioneel is
paars de kleur die verbonden is
met je spirituele weg die je
aflegt. Het vertegenwoordigt
koningschap en in sommige
gevallen superioriteit. Iemand
waarvan de kruinchakra open is
heeft een superieur spiritueel
gevoel in vergelijking met iemand
waarvan de kruinchakra gesloten
is. Op die manier is het logisch
dat paars de kleur is van deze
chakra.

De kleur word ook vaak gekozen
als men geconfronteerd word
met de dood, de transitie tussen
het leven en het goddelijke en
da's nog een reden waarom men
hier voor de paarse kleur kiest. Je
voelt dat deze twee met elkaar
verweven zijn.
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Dat is precies waarom het
mogelijk is om je kruinchakra te
helen door positieve, paarse
energie te visualizeren die door
de kruin van je hoofd je lichaam
binnenkomt en helemaal door je
lichaam stroomt tot aan je
onderste chakra, je wortelchakra. 

Dit is een uitstekende manier om
positieve energie in je lichaam te
krijgen en tegelijkertijd negatieve
energie die je chakra blokkeert je
lichaam kan verlaten. 

Maar er zijn nog andere redenen
waarom het de kleur paars is.

Het is de kleur van vrede en
verzoening, met jezelf of met
anderen.

Iemand met een gebalanceerde
kruinchakra heeft vrede met
zichzelf omdat ze weten dat ze
mentale issues hebben
aangepakt en ze er niet meer toe
doen. Dan is hun spirituele
verlichting veel belangrijker
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Paars is ook de kleur van zuiverheid en vertegenwoordigt ook een
zekere helderheid in je ziel. 

En als laatste, is paars vaak de kleur voor kosmische energie. Als je
denkt aan de connectie met het goddelijke en hoe die staat
tegenover de kruinchakra, is het logisch dat het paars is, omdat die
ook geassocieerd word met kosmische energie. 


