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ZhaawanZhaawanAArt® trouwringen &&  bruidssieradenbruidssieraden   
  
  Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities…
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Modelnummer trouwringen 1-1

Prijs trouwringen vanaf: € 870,= per stuk

Deze elegante en unieke bicolor trouwringen met de naam bizaanidewin (‘vrede in 
het hart’) maken onderdeel uit van een sieraadlijn genaamd geest van de 
arendsveer. Deze lijn bestaat uit trouwringen met een smalle ringscheen waar een 
gouden veer is ‘opgelegd.’ Hier bestaat de damesring uit 14 karaats geelgoud met 
een opgelegde veer van 14 karaats roodgoud; de 14 karaats mannenring bestaat in 
zijn geheel uit geelgoud. Uiteraard is de ringenset ook in één enkele kleur 
verkrijgbaar; het is zelfs mogelijk een gouden veer te monteren op een ringscheen 
van platina.
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Dit  type ring is de meest eenvoudige uitvoering van een reeks gepatenteerde 
arendsveerontwerpen waarin de kunstenaar uitdrukking geeft aan zijn respect voor 
Migizi, de Amerikaanse zeearend met de karakteristieke witte kop en staart. Migizi is 
iemand die door Gichi-Manidoo (het Grote Mysterie) werd aangesteld om te waken 
over de mensen op aarde. Nog altijd houdt de adelaar Gichi-Manidoo op de hoogte 
of wij leven volgens de Oorspronkelijke Instructies.

Abe Kakepetum

Een smalle, enigszins spits toelopende gouden beeltenis van de arendsveer 
vertegenwoordigt de vleugelveer van dit machtige schepsel; een iets bredere versie 
beeldt een staartveer uit. In de traditionele cultuur van de Ojibwe-Anishinaabeg wordt 
een arendsveer beschouwd als (een materiële verschijningsvorm van) manidoo, 
oftewel ‘geest.’ De letterlijke betekenis van manidoo (of manitu) is ‘mysterie.’ 

In het Ojibwe-wereldbeeld, en in het bijzonder als onderdeel van de opvoeding van 
hun kinderen, zijn alle wezens uit de dierenwereld o.a. toonbeelden of afspiegelingen 
van bepaalde menselijke karaktertrekken en idealen die navolging verdienen, en die 
opgroeiende kinderen zich eigen moeten zien te maken. Dit doen ze door zich, 
bijvoorbeeld door middel van dromen en visioenen, gedurende hun leven met (de 
geest van) deze dieren te vereenzelvigen. Arendsveren, behalve dat ze zijn machtig 
‘medicijn’ in zich dragen, zijn symbolisch voor de positieve waarden die de zeearend 
worden toegedicht: scherp inzicht, moed en vóórkennis.

Maar de veersymbolen hebben hier nog een andere betekenis die, hoewel wat 
romantischer van aard, eveneens is ingegeven door Ojibwe-levenswijsheid. Twee 
zielen op zoek naar geestelijke rijping of spirituele rijkdom, die samensmelten in één. 
Twee simultaan kloppende harten die toewerken naar wat wel bizaanidewin 
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genoemd wordt: ‘vrede in het hart.’ De arendsveer als symbool van geestelijke 
verdieping, verleent aldus extra kwaliteit en glans aan de verbintenis tussen twee 
mensen… 

One Body One Spirit by Amik (Moses Beaver)

OJIBWE LIEFDESLIED:

Baamaa abi-izhaaminaan                                           Alleen als ik naar jou toekom
   N’ga bizaan-ode/e                                                       Zal er rust zijn in mijn hart
   N’ga ban-inendam.                                                      Zal er vrede heersen in mijn

                                                geest.

  

                                     ZhaawanArt Unieke                         Trouwringen 2012               



                                     ZhaawanArt Unieke                         Trouwringen 2012

                                                                         

Prijsindicatie trouwringen*: 

€ 870,= per ring (sic: vleugelveer in 14k. geelgoud);
 

€ 870,= per ring (sic: 14k. bicolor ring met vleugelveer:
              roodgouden veer op geelgouden ringscheen of 
              vice versa; of roodgouden veer op witgouden   
              ringscheen).
 
 

*Genoemde prijzen zijn richtprijzen en afhankelijk van ringmaat, speciale wensen  
van de klant en de actuele edelmetaalkoersen. Genoemde prijzen zijn altijd exclusief  
verpakkings -en portokosten.

De ringen zijn uitgevoerd in een ‘regular fit’ kwaliteit, d.w.z. voorzien van een vlakke 
binnenzijde. Wilt u weten wat dezelfde ringen in een ‘comfort fit’ uitvoering kosten 
-dus in een zwaardere en extra luxe uitvoering en voorzien van een bolvormige 
binnenzijde - neemt u dan contact op met de goudsmid. 

Over een juiste prijs van een trouwringmodel kunt u zich desgewenst telefonisch, per  
fax, per e-mail  of d.m.v. het contactformulier altijd nader laten informeren.  
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Heeft u nog vragen? Aarzel 
niet, u kunt altijd bij ons terecht...

Zhaawano GiizhikZhaawano Giizhik

La Mesa Verde StudioLa Mesa Verde Studio
WarffumWarffum

NederlandNederland

        info@unieketrouwringen.nl

Tel./fax (0031) (0)595425059Tel./fax (0031) (0)595425059
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