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Terugnaardevorigepagina
Trouwringen-ontwerper Zhaawano beschouwt zichzelf als een moderne kunstenaar die zich laat
inspireren door het verleden. Door middel van zijn sieraden en grafisch werk zet hij de culturele
oriëntatie van zijn indiaanse voorouders, de Ojibwe Anishinaabeg uit het Great Lakes district, om
in een unieke, eigentijdse beeldtaal.
De Ojibwe Anishinaabeg beschouwen van oudsher de kosmos als een plaats waarin alles en
iedereen bezield is en deel uitmaakt van Gichi-manidoo, de bron van alle energie. Alles bezit een
manidoo (geest) en een ojijaag (ziel), of het nu om mensen gaat, of om dieren, insecten, vogels,
planten, bomen, rotsen, waterstromen, het landschap, de hemellichamen of bovennatuurlijke
wezens die over de vier windstreken van het Universum heersen.
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Ofschoon bovenstaande trouwringen-set een modern karakter heeft, wordt dit magische
wereldbeeld op subtiele wijze weerspiegeld in het witgouden arendsveerdesign, voorzien van
schitterende edelstenen.
Het verhaal van deze ringen, dat losjes is gebaseerd op een eeuwenoude Anishinaabe
ceremonie genaamd giizhig inaabandowin oftewel ‘Sky Dreaming’, gaat over twee geliefden die
een metafysische bewustzijnsreis ondernemen naar een magische wereld die zich ergens in de
bovenste luchtregionen bevindt.

'One Body One Spirit ' by Joseph Amik Beaver

Dit houdt in dat de ‘Sky Dreamers’ een trance-ervaring hebben, ninjichaag bimisewin of ‘Spirit
Flight’ genaamd, die hun geesten naar een plaats ver weg brengt, voorbij de maan en de zon en
zelfs voorbij de sterren. Van hieruit zien ze de aarde ver beneden zich en het pad dat ze samen
op aarde bewandelen – en dat zich zowel in het verleden als in de toekomst uitstrekt .
De gestileerde staartveren van Migizi de arend symboliseren de geestesvlucht van de twee
geliefden, en de gebeden die ze samen zingen, een waaier van arendsveren in een hand, een
schildpadrammelaar in de andere hand. De veren en het ritmische geluid van de rammelaar
dragen hun jichaag omhoog, zwevend en rondcirkelend in een heilige zegening, omhoog door
ruimte en tijd, omhoog voorbij de zon en de maan en de sterren, totdat ze in een land aankomen
waar de aadizookaanag wonen. Dit zijn bovennatuurlijke grootvaders die over de vier
windrichtingen heersen, en hun macht uitoefenen over de verschijnselen op aarde en de
fysiologische wetten van de natuur waarover wij stervelingen geen controle hebben.

2

ZhaawanArt Unieke

Trouwringen 2013

Giiwitaa-giizhigong bimaashiyen dibishkoo migiziwag.
“Hoog de lucht cirkelen wij rond als arenden.”
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Hier, in dit land van Liefde en Inzicht, bevolkt door luchtgeesten die in wiigiwaaman (wigwams)
wonen gemaakt van regenbogen en sterren, komen de dromen en gebeden van beide Sky
Dreamers samen. Hun stemmen vermengen zich unisono met die van de Luchtgeesten:

Nin debaab aazhawi-anangoong,
G’ga gikinoowezhigoog anangoog.
Nin debidan aazhawi-anangoong,
G’ga noondagoog anangoog.
Gaagige n’ga debidaagooz.
“Ik kan voorbij de sterren zien,
De sterren zullen ons leiden.
Ik kan voorbij de sterren horen,
De sterren zullen jouw horen.”

Norval Morrisseau / Miskwaabik Animikii: 'The Dreamer'
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En zo ervaren de twee geliefden, in deze plaats hoog boven de zon en de maan en de sterren en
de planeten, de essentie van iets wat de voorouders van de trouwringen-smid bejig wendamowin
noemden: eenheid van inzicht en gedachten.

De van schitterende facetten voorziene rode robijn in de damesring, geslepen in een vorm die
beweging en groei suggereert, symboliseert het vuur dat de madoodoowasiniig, de stenen van
een purificatiehut verhit; in deze koepelvormige tent ondergaan de twee geliefden een
lichamelijke en geestelijke zuivering als voorbereiding op de ceremonie van Sky Dreaming. Door
de stenen roodgloeiend te stoken worden de aadizookaanag, de bovennatuurlijke grootvaders en
de geesthelpers, gewekt die het stel gedurende hun Spirit Flight zullen begeleiden.
Een madoodiswan of purificatiehut (in de volksmond ‘zweethut’ genoemd) is een laag,
koepelvormig bouwsel opgetrokken uit gebogen wilgentakken en bekleed met dikke dekens. De
ronde vorm van een purificatiehut symboliseert de baarmoeder van Moeder Aarde, en ze het
geldt als een toevluchtsoord waar spirituele heling wordt nagestreefd; hier vindt men antwoorden
en begeleiding door de hulp aan te roepen van de persoonlijke geesthelpers en clanhelpers
(dierlijke beschermgeesten die zijn verbonden aan iemands doodem of totemclan), van het Grote
Mystery, en van Nimaamaa-aki, Moeder Aarde zelf.
Terwijl de Grootvader-stenen in de vuurplaats gloeien weerklinkt de Midewewe’igan (heilige
watertrommel) die de aadizookaanag van de Vier Windrichtingen aanroept. De deelnemers
gieten water over de gloeiend hete stenen en blijven gieten totdat ze door de geesten worden
gesommeerd te stoppen, en omringd door de hete stoom nemen ze een aanvang met het
opzeggen en zingen van ceremoniële gebeden in voorbereiding op hun bewustzijnsreis.
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Richard Pocko: “Sweat Lodge” (1990)

De witte diamant van de herenring, door de trouwringen-smid geplaatst in een strakke zetkast
van palladiumwitgoud, symboliseert Gichi-manidoo, het Grote Mystery, de bron van alle energie.
De onovertroffen schittering en het vuur van de diamant verwijzen bovendien naar de gloeiende
pracht van de sterren, die de voorvaderen van de trouwringen-ontwerper associeerden met fysiek
en symbolisch licht, en met verlichting en wijsheid. De transparantie van de diamant vertegenwoordigt dan ook een diep en allesomvattend bewustzijn en een zelfinzicht dat zich als in een flits
openbaart zodra de geesten van de geliefden het magische land achter de sterren bereiken. Dit
door middel van een visioen of uittreding verkregen inzicht, waarin de ervaring en het
waarnemingsvermogen zich simultaan openbaren in een dimensie van tijdloosheid, heet
MAADZEWIN: de essentie van ervaring.
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Het doel van Sky Dreaming zoals in deze unieke arendsveer-trouwringen uitgebeeld, is
tweevoudig. Sky Dreaming stelt de twee geliefden, alsof ze twee arenden zijn die samen het
luchtruim richting de sterren kiezen, in staat om hun geesten te transformeren naar een hoger
bewustzijn. Vanaf deze plaats hoog in de lucht zijn ze in staat de aarde en zichzelf zich te
beschouwen, te interpreteren en te relativeren. Hier realiseren ze zich in volle omvang de waarde
van gidakiiminaan: de relatie en de morele verantwoordelijkheid die wij mensen hebben ten
opzichte van elkaar en alle andere verwanten, inclusief de planten, de dieren, de fysieke en de
metafysische verschijnselen in de natuur. Dit kosmische besef, gesymboliseerd door de diamant
in de herenring, dringt door en openbaart zich in hun inendamowin (geest), hun wiiyaw (lichaam),
hun ojijaag (ziel) en hun ode’imaan (hart).

Vanaf deze plek van kosmisch inzicht zien de Sky Dreamers de aarde onder zich als een levend
organisme, een heilige plaats. Deze waarneming doet ze beseffen dat bij zonsopkomst een nieuw
leven begint. Op hun lange en kronkelige pad dat ze samen op aarde zullen afleggen zullen ze
geestelijke en spirituele groei blijven nastreven en een blijvende relatie onderhouden met alle
verwanten die op, onder, boven en achter de aarde bevinden. Ze zullen hun verantwoordelijk
onderkennen voor het welzijn van de generaties na hen. En, op een persoonlijk niveau, zullen ze
een integer leven leiden, gekenmerkt door zelfdiscipline en nederigheid, zonder pretenties.
Samen zullen ze hun dromen en levensdoelen bereiken en de hun best doen de obstakels die het
leven met zich meebrengt te overwinnen.
En wanneer het uitzicht op een zwaar en moeilijk leven hen dreigt te overmannen, dan zullen ze
zich herinneren dat ze Sky Dreamers zijn…
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Moses Amik Beaver: 'Reach For Your Dreams' (2006)
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Prijzen per ring:*

Vanaf € 1.320,=

per ring (in 14 karaats witgoud voorzien van een 6x3 mm markiesgeslepen
robijn geplaatst in een zetkast van 14 karaats geelgoud);

Vanaf € 1.535,=

per ring (in 14 karaats witgoud voorzien van een 2.5 x 2.5 mm VVS Princessgeslepen witte diamant gezet in een zetrand van 14 karaats
palladiumwitgoud );

*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.
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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
TERUG NAAR DE WEBSITE
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