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 Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities…
 

TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA

                                                                                                               Modelnummer   
1-6

Bestelnummer: 1-6
Setrijs vanaf: € 6.020,= 

Waawiyekamig Waaseyaaziwin, ‘licht van het universum,’ zo luidt de titel van deze set van
14 karaats geelgouden trouwringen, versierd met gestileerde arendsveren van
hetzelfde materiaal. De naam van de trouwringen komt uit de taal van de Ojibwe-
Anishinaabeg uit het Amerikaanse Grote-Merengebied. Waaseyaaziwin betekent
licht; waawiyekamig is de wereld om ons heen.

De heldere transparantie van de baguettegeslepen edelstenen - die met hun
rechthoekige contouren aan de grondvorm van een Midewigaan (Medicijnhuis)
herinneren - symboliseert leven en licht van Aki, de wereld.
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De kleur van de saffiersteen in een van beide ringen symboliseert de kleur en het
licht van de nacht, die het interieur van een Medicijnhuis bedekt met een
donkerblauwe deken van vreedzame betovering.

Het witte vuur van de diamant in de andere ring, en de gele gloed van de
hoogglans gepolijste veren die beide ringmodellen sieren, symboliseren
respectievelijk het heldere licht van biidaaban (daglicht uit het oosten) en de warme,
levenschenkende zonnestralen van de dagzon. De zonnestralen, die door de
openingen van het Medicijnhuis filteren, verlichten en raken alles aan wat zich
binnenin bevindt, en verlenen een speciale zegening aan de heilige objecten. Zo lijkt
het alsof de Levensboom, het kampvuur, de Heilige Watertrommel, de Gewijde Pijp,
de Heilige Witte Schelp, de tentoongestelde beeltenissen van de beschermgeesten,
maar ook de talloze offerandes van de leden van het genootschap in het zinderende
zonlicht dansen …
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Soms valt het licht van de zon verblindend wit op de aangestampte aarde, die vibreert van 
de dansen en de gezangen van de deelnemers; ritmische en bezwerende keelklanken die de 
smeekbeden van de Midewiwininiwag en Midewikwewag (medicijnmannen - en vrouwen) 
omhoog dragen naar het Grote Mysterie dat zich in de luchtregionen ophoudt en naar 
beneden dragen naar de Zwarte Baars die over de Onderwereld heerst; en uitwaaieren naar 
de goedwillende Geesten die in de Vier Uithoeken van het Universum wonen – en zelfs ver
daarbuiten.

Andere keren vult het daglicht vreedzaam het Medicijnhuis dat bedekt is met een
witte deken van geluidloosheid – met als enige hoorbare geluid het kampvuur, met
vlammen knetterend in de stilte; waar het de mannen en vrouwen van de Midewiwin
leidt terwijl ze zwijgend op zoek zijn naar krachtige dromen en sterk medicijn
waarmee ze ziektes kunnen bestrijden.
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 Leland Bell: ‘Woman Healer’

De Midewigaanan, die sinds mensenheugenis gebruikt worden om de geheime
ceremoniën van de Midewiwin, het Grote Ethische en Medicinale Genootschap, uit te
voeren, hebben dezelfde vorm als het ceremoniële openluchthuis dat Nanaboozhoo,
de legendarische weldoener en boodschapper van het Grote Mysterie, lang geleden
neerzette in een afgelegen bergdal. Hij deed dit uit dankbaarheid voor een visioen
dat hij had ontvangen, en voor het krachtige medicijn dat door het visioen
geopenbaard was. Hierdoor was Nanaboozhoo in staat ziektes en kwalen waaronder
de mensen leden, te behandelen.

  Schilderij van Odaawaa kunstenaar Daphne Odjig
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Het prototype van een Midewigaan heeft een langwerpige grondvorm met rechte
hoeken, gericht van oost naar west, is aan beide zijden voorzien van een ingang en
open van boven, zodat de geest van het universum vrij de ruimte binnen kan
stromen. De geest en het licht van het universum die vanuit het oosten en westen en
van boven een Mide-huis binnenstromen: de edelsmid ziet ze als een elegante
metafoor voor een gezondheid en geluk brengende zegening voor twee mensen die
samen een verbond voor het leven aangaan…

Leland Bell: ‘Discovering Wisdom’
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OJIBWE- LIEFDESLIED:

                            Gego gashkendigen             Wees niet verdrietig
                              Gego mawiken                    Huil niet
                              G’ga abi naanin                  Ik kom naar je toe

 

  
Prijsindicatie ring met saffier: € -,= per ring in 14 karaat geelgoud

met een 6x3 mm.baguettegeslepen
saffier (sic);

Prijsindicatie ring met saffier: € -,= per ring in 18 karaat geelgoud
met een 6x3 mm baguettegeslepen
saffier;

Prijsindicatie ring met diamant: € -,= per ring in 14 karaat geelgoud
met een 6x3 mm. baguette - VVSI
geslepen (2.1mm. hoge) diamant
(0.40-0.45 kt.) (sic);

Prijsindicatie ring met diamant: € -,= per ring in 18 karaat geelgoud
met een 6x3 mm. baguette - VVSI
geslepen (2.1 mm. hoge) diamant
(0.40-0.45 kt.).

(Neem voor actuele prijzen contact op met atelier.)

Rouwring008
N.B. DIAMANTPRIJZEN KUNNEN STERK FLUCTUEREN!

Uiteraard zijn ook andere kleurencombinaties dan die in bovenstaande voorbeelden
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toegepast zijn, mogelijk! Behalve geelgoud is er ook witgoud, palladiumwitgoud,
roodgoud en roségoud. En platina; dit heeft een unieke witte glans. Laat uw eigen
fantasie spreken!

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.

info@unieketrouwringen.nl

Tel./fax (0031) (0)595425059

TERUG NAAR DE WEBSITE
 

  

Heeft u nog vragen? Aarzel niet, u kunt altijd bij ons terecht...
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