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Deze trouwringen met de naam Injichaag Anaamayi'ii  (“My Spirit Underneath”) symboliseren 
de reis die twee geliefden gezamenlijk afleggen, zowel  letterlijk als figuurlijk, in fysiek opzicht 
maar ook op het innerlijke vlak.  De edelsmid heeft zich hierbij laten inspireren door het op 
de natuur geënte, kosmologische  wereldbeeld van zijn indiaanse  voorouders. De symboliek 
die hij hier toepast verwijst naar dualistische begrippen en ogenschijnlijke kosmische 
tegenstellingen als wiiyawima (lichaam/materie) versus ojichaagoma (geest /ziel) of, meer 
concreet: aki (aarde) versus giizhig (lucht). 

Het strakke design van beide ringen, die beide een breedte van 8 mm hebben, bestaat uit  
een buitenkant van witgoud en een binnenkant van roodgoud. 

De ringen staan symbool voor de innerlijke reis die twee levenspartners samen afleggen: 
een gigi-jichaago babaamaadiziwin (reis van de menselijke ziel). De edelsmid heeft deze 
ziel,  die hij onder het witgouden oppervlak van beide ringen verborg,  ‘zichtbaar 
gemaakt’  aan de voorzijde, door de brede, rechthoekige uitsparing heen. Deze loopt door tot 
aan de achterkant van de ringen en is ingelegd met een elegant gestileerde vleugelveer van 
Giniw, de steenarend. 
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De over de bovenzijde van de ringen lopende ‘band’  van roodgoud met erin geplaatst de 
arendsveer toont - onder de veer door -  als het ware een glimp van het innerlijk van de 
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ringdrager; het is alsof de ziel van deze persoon zich prijsgeeft, of zich openstelt  aan de 
lucht en het licht van het universum.   

 

Onder deze verdiept liggende arendsveer loopt een smalle, evenwijdig lopende lijn; deze 
vertegenwoordigt  de babaamaadiziwin (reis over het levenspad) van de levenspartner, en 
staat bovendien symbool voor diens (of dier) spirituele en fysieke nabijheid. 

 

 

 

“Open up your soul 

To the Universe 

To giizhig (the sky) 

To aki (the earth) 

To giizis (the sun) 

To dibik-giizis (the moon) 

To anangoong (the stars); 

  

Open up your heart 

To your sweetheart; 

  

Open your whole self 

To one voice 

That is you” 

 

- Zhaawano Giizhik 

(Vrij naar 'Eagle Poem' van Joy Harjo) 



ZhaawanArt® trouwringen & bruidssieraden   
   

 Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities… 
 

 

ZhaawanArt Unieke Trouwringen 2016 5 

 

 

 

 

© Unieke Trouwringen 

 
 

 
Prijsindicatie per ring*:     
 
 
v.a.  € 1045,=        (14 karaats  witgoud 
                                                              met een binnenzijde van 

                                                        14 karaats roodgoud en inlegwerk van 
                                                        14 karaats witgoud, 8 mm breed) 
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'The Journey' by Leland Bell 

 

 
 

 
*Genoemde prijs van deze trouwringen is een richtprijs en afhankelijk van ringmaat, speciale wensen 
van de klant en de actuele edelmetaalkoersen. Genoemde prijzen zijn altijd exclusief verpakkings -en 
portokosten. 
 
Det in de trouwringen verwerkte witgoudlegering is niet gerodineerd, zodat ze haar oorspronkelijke 
warme kleur toont. 

 
VRAGEN? 

 
Info@unieketrouwringen.nl 

 
Tel. 06-83679919 
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