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Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities…
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Modelnummer trouwringen 1-22
Setprijs trouwringen vanaf: € 2.124,=

Terugnaardevorigepagina
Bawaajigan onji n'zaagi'iwewin, oftewel “ Onze liefde komt voort uit een droom”: zo
luidt de naam van deze elegante set van trouwringen, die opvallen door hun
bijzondere vorm en kleurencombinatie.
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De multicolor trouwringen, die edelsmid Zhaawano met de hand maakte uit 14
karaats witgoud, 14 karaats roodgoud en 14 karaats geelgoud, zijn voorzien van
gestileerde afbeeldingen van de arendsveer. De grote ring (de herenring) bestaat uit
een scheen van roodgoud en een staartveer van witgoud; de damesring toont een
roodgouden vleugelveer die over een scheen van witgoud is gelegd. In het midden
van de veer flonkert een 2.5 mm briljantgeslepen amethist, gezet in een rand van
geelgoud.

Beide trouwringen zijn in de comfort fit uitvoering gemaakt. Dat wil zeggen dat de
binnenkanten van de ringschenen enigszins bolvormig zijn afgewerkt, hetgeen het
draagcomfort nog verder vergroot dan bij een regular fit het geval is. De breedte van
de scheen van de herenring is 5 mm, die van de damesring is 4 mm.

One Body One Spirit by Joseph Amik Beaver

Het thema van de trouwringen komt voort uit een liefdesverhaal, over een vrouw,
Migizikwe (Arendvrouw) genaamd, die ogenschijnlijk alleen leeft, zonder metgezel.
Maar iedere nacht treedt ze de wereld van dromen binnen, en het is hier dat ze haar
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geliefde ontmoet. Deze nimbaawaagegan, oftewel droombezoeker, is een
‘shapeshifter’ die de ene keer verschijnt als een inini (manspersoon), en zich dan
weer hult in de vorm van een makwa (zwarte beer). Aanvankelijk verdwijnt
makwawinini (zwarte-beerman) zodra de eerste zonnestralen zich aandienen, en de
geest van Migizikwe zich herenigt met de ziel en het lichaam; en is ze weer alleen.
Maar dan, op een zekere avond, stapt haar droomgeliefde door de wand die beide
werelden scheidt heen en treedt de tastbare werkelijkheid van Arendvrouw binnen;
de telkens terugkerende droom wordt realiteit.

Dreams of Bear by Gelineau Fisher

Makwawinini zet het hart en de ziel van Arendvrouw wijd open, en nodigt haar uit het
zijn eigen hart en ziel binnen te treden. Handen grijpen in elkaar, harten raken
verstrengeld, en de kersverse geliefden betreden zij aan zij het Levenspad.
Deze geliefden uit het verhaal, dat zijn jullie.
Vanaf heden zijn jullie dromen één, en jullie voetstappen beroeren de aarde met een
tred die zacht en bescheiden is, maar ook waarachtig en vastberaden. Met een
groeiend begrip voor elkaar, voor het Mysterie van het Leven, en met een gedeelde
dankbaarheid voor de generositeit van Aki, de Aarde. Zij is de moeder van alle
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mensen, van de arend, de beer, de meerval, de vlinder en van alle verwante
levensvormen waardoor wij worden omringd.

The Dreamer by Norval Morrisseau / Miskwabik Animikii

Het arendsveersymbool van deze trouwringen, dat symbool staat voor de
mysterieuze kracht van dromen, brengt jullie een speciale zegening, en herinnert
jullie eraan hoezeer jullie geesten en harten verbonden zijn. De arendsveer houdt
jullie voor altijd zorg te dragen voor elkaar, en andere mensen en latere generaties
altijd te respecteren en goed te behandelen. Het herinnert jullie eraan altijd en overal
alle vormen van leven om je heen te beschouwen als indinawemaaganag: “al onze
verwanten.’’

De roodgouden arendsveer van de damesring stelt de vleugelveer voor van Migizi,
de Amerikaanse Zeearend. Rood staat voor de zuidelijke richting, die, als wezenlijk
onderdeel van de levenscirkel, het leven symboliseert dat naar geestelijke en
lichamelijke volwassenheid toegroeit. Rood staat voor de periode die we zomer
noemen,de tijd van de dag die we tussen de middag noemen en de tijd van de dag
waarin de machtige Migizi hoog in de lucht zweeft. Het zuiden brengt jullie begrip van
en voor het leven.
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De witte arendsveer van de herenring, die de machtige staartveer van Migizi
voorstelt, symboliseert de noordelijke richting, vanwaar wijsheid en spiritualiteit (in
het bijzonder pure gedachten) komen en antwoorden op vragen, die zich tijdens
dromen openbaren. Het noorden vertegenwoordigt daarom ook de nacht, vooral de
tijd die men middernacht noemt, en de winter, waarvan het karakter en het verloop
soms net zo grillig is als de wereld van de dromen. Tevens zegt men dat in het
noorden een heilige witte beer huist die de wacht houdt en Kabagoonga, de
Wintermaker, in toom houdt en hem ervan weerhoudt te hard en te streng te zijn voor
Moeder Aarde, de dieren en de mensen.

De geheimzinnige gloed van de amethist, tenslotte, die in het midden van de
damesring is geplaatst - de paarse kleur harmonieert fraai met de rode glans van de
arendsveer en de rand van geelgoud waarin hij is gezet - , vertegenwoordigt de
nimbaawaageganag, oftewel zij die ‘s nachts op vreedzame wijze de dromen van
slapers binnentreden. Soms om de dromer eraan te herinneren maat te houden en
geduldig en wijs te zijn - maar in dit geval in de hoedanigheid van een geliefde, die
hart en ziel van de dromer opent en zich ontpopt als een metgezel voor het leven …

Relationship by Joshim Kakegamic
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Prijzen per ring:*

Vanaf € 920,=

per ring (in 14 karaat bicolor goud:
roodgouden veer op witgouden
scheen of vice versa);

Vanaf € 1.204,=

per ring (in 14 karaat tricolor goud:
roodgouden veer op witgouden
scheen of vice versa; voorzien van
een 2.5 mm briljantgeslepen amethist
in een geelgouden zetrand)
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*Bovenvermelde prijzen zijn richtprijzen en afhankelijk van ringmaat, breedte van de ringscheen,
speciale wensen van de klant en de actuele edelmetaal- en edelsteenkoersen. Genoemde prijzen zijn
altijd exclusief verpakkings -en portokosten.
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.

Purple Healing by Alex Janvier
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Heeft u nog vragen? Aarzel niet, u kunt altijd bij ons terecht...

Zhaawano Giizhik
La Mesa Verde Studio
Warffum
Nederland

contactformulier

Tel./fax (0031) (0)595425059
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