ZhaawanArt trouwringen & bruidssieraden
®

Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities…

TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA

Modelnummer 1-7-2
Prijs vanaf: € 705,= per ring

“Native’’ spiritualiteit heeft, in tegenstelling tot de grote wereldreligies, een wezenlijk
individueel karakter. Zo vindt van oudsher een Anishinaabe-persoon invulling en
bescherming gedurende zijn leven, door het volgen van de Nishinaabe AadiziwinMiikana, de Goede Weg, met behulp van de heilige liederen en medicinale formules
van de Midewewin, het eeuwenoude filosofisch/religieuze medicijngenootschap van
zijn volk. Persoonlijke objecten zoals amuletten en medicijnbuidels kunnen een rol
spelen, of dromen, of het zoeken naar speciale spirituele krachten oproepende
visioenen.
Deze krachten, die in verschillende gradaties en categorieën zijn onder te verdelen,
verschijnen vaak in de hoedanigheid van bawaajiganag oftewel ‘droombezoekers.’
Een bawaajigan (of nimbaawaagegan) presenteert zich als een geesteshelper, die
de dromer persoonlijk in staat stelt verschillende soorten buitengewone krachten aan
te wenden, en hem (of haar) zo controle uit te laten oefenen over een of ander
menselijk ervaringsgebied dat in het dagelijkse leven van pas komt. Bijvoorbeeld: het
behandelen van kwalen, of het voorspellen van de toekomst, of het aanmoedigen
van jongeren hun individualiteit en mentale groei te ontwikkelen; of goed leiderschap
uit te oefenen, of een goede moeder zijn, of het bevoorraden en onderhouden van
samenleving en familie, of het maken van mooie kunst; of wat voor speciale sociale
vaardigheden ook nodig zijn om het raamwerk en het welzijn van de Anishinaabesamenleving in stand te houden.
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Mark Anthony Jacobson: “Ceremony: Healing the Innocent Child”

De titel van deze multicolor partnerringenset, ininazhawaagan ondjigiizhig, is een
verwijzing naar dit thema van spirituele krachten. Het betekent “boodschapper die
van boven komt.’’ De boodschapper of bezoeker verschijnt hier echter niet
noodzakelijkerwijs door middel van een droom of visioen: hij openbaart zich slechts
op symbolische wijze. De arendsveer symboliseert geest.

Het arendsveersymbool van deze ringen, als ware het een bawaajigan, brengt het
getrouwde paar een speciale zegening, en herinnert hen er aan hoe zeer hun
geesten/zielen verbonden zijn door het sterkst mogelijke verbond. Het vertelt hen
altijd goed voor elkaar te zorgen, en elkaar en latere generaties altijd te respecteren
en goed te behandelen. Het vertelt hen altijd en overal alle vormen van leven om hen
heen als indinawemaaganag te beschouwen: als “al onze verwanten.’’

Beide ringen zijn in de comfort fit uitvoering gemaakt. Dit betekent dat de
binnenkanten van de 4 mm. brede ringschenen enigszins bolvormig zijn afgewerkt,
hetgeen het draagcomfort nog verder vergroot dan bij een regular fit het geval is. De
herenring bestaat uit een 14 karaats geelgouden veer die is opgelegd op een scheen
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van 14 karaat witgoud; een 14 karaats roodgouden oplegveer, gezet met een briljant
geslepen diamant, maakt de 14 karaats geelgouden damesring compleet.

De gele en witte kleuren van de herenring symboliseren de oostelijke richting, de
bron van licht, jeugd en kennis. De rode veer van de damesring daarentegen staat
voor de westelijke richting, de plaats waar de zon ondergaat. De glinsterende
diamant, hier geplaatst in een 14 karaats geelgouden zetting, is optioneel. Hij
vertegenwoordigt de heldere Avondster, oftewel de planeet Venus die aan de
westelijke hemel schittert. Sommige Anishinaabeg noemen hem Vrouwenster, of
Ster-die-in-de-Zee-zinkt; hij wordt door hen beschouwd als een wijs medicijnman,
eeuwige tegenhanger van de jongere en ongeduldige Morgenster uit het oosten. De
Avondster is de beschermheer van alle vrouwen, en symboliseert de belangrijke
plaats die de vrouw in de samenleving inneemt. Maar bovenal symboliseert hij
wijsheid. Het is dezelfde wijsheid, die echtgenoten er aan herinnert maat te houden
en geduldig te zijn...

Abe Kakepetum: “Great Joyful Star”

ZhaawanArt Unieke

Trouwringen 2011

3

De getoonde herenring bestaat uit 14 karaats witgoud en 14 karaats geelgoud; de
damesring is gemaakt van 14 karaats geelgoud en14 karaats roodgoud en is
voorzien van een 0.06 kt. briljantgeslepen diamant. De richtprijs van deze set
(inclusief diamant in de damesring) bedraagt € 1905,=

Prijzen per trouwring:*
(Zonder steen, comfort fit): € 705,= per ring ( in 14 karaats geelgoud);
€ 720,= per ring (in 14 karaats bicolor goud:
geelgouden veer op witgouden
scheen of vice versa;
roodgouden veer op geelgouden scheen of vice versa;
of roodgouden veer op witgouden ringscheen of vice
versa; of witgouden veer
op geel- of roodgouden
ringscheen);
De plaatsing van een edelsteen op dit ringtype vermeerdert bovenstaande prijzen
met :
€
€
€
€

200,=
220,=
235,=
465,=
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(2.5 mm briljantgeslepen saffier);
(2.5 mm briljantgeslepen smaragd);
(2.5 mm briljantgeslepen robijn;
(sic : 2.5 mm, 0.06 kt. briljantgeslepen
diamant, top wesselton V.V.S.I.- F/G-(2-2)422).
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*Bovenvermelde prijzen zijn richtprijzen en afhankelijk van ringmaat, speciale
wensen van de klant en de actuele edelmetaal- en diamantkoersen. 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.

Heeft u nog vragen? Aarzel niet, u kunt
altijd bij ons terecht...
Zhaawano Giizhik
La Mesa Verde Studio
Warffum
Nederland
info@unieketrouwringen.nl
Tel./fax (0031) (0)595425059
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