ZhaawanArt trouwringen & bruidssieraden
®

Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities…

TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA

Modelnummer 2-6
Setprijs trouwringen vanaf: € 930,=

Deze trouwringen zijn gesmeed tot een eenvoudige, ingetogen vorm. Wat de
trouwringen onalledaags maakt, is hun kleur: ze bestaan namelijk uit 14 karaats
roodgoud, wat ze een warme en tegelijkertijd exclusieve uitstraling geeft.
De ringen zijn 4 mm breed en 1.4 mm dik. De ring links op de afbeelding is
hoogglans afgewerkt; de ring rechts heeft een matte satijnglans meegekregen. De
naam die de edelsmid aan de ringen gaf, is mino-de/ezhowishinaang. Dit betekent:
“vul onze harten met goedheid”.
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Norval Morrisseau/ Miskwaabik Animikii: “The Wedding”:

De Midewiwin oftewel het Grote Medicijnhuis, dat uit helers, ethici en filosofen
bestaat en sinds mensenheugenis een centrale rol speelt in de samenlevingen van
alle Anishinaabe-sprekende volkeren, verbindt van oudsher de heilige kleuren zwart,
wit, groen (of lichtblauw) en rood aan de vier windrichtingen van het universum.
Zwart is het noorden; wit is het oosten; groen of lichtblauw is het zuiden; rood is het
westen.
Toch worden volgens een andere, meer ‘universele’ Anishinaabe-traditie ook andere
dan bovenstaande kleuren geassocieerd met de vier windrichtingen. Deze zijn: wit
voor het noorden, geel voor het oosten, rood voor het zuiden en zwart voor het
westen.
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Hier symboliseert de rode kleur van de trouwringen de warmte die uit de zuidelijke
richting komt. Het zuiden, de richting waar de vruchtbaarheid en regen brengende
dondervogels leven, wordt van oudsher beschouwd als een aadizokaan
(Grootvader) die de natuur groei brengt en de mensen leert begripvol te zijn.

Giiwedinanang (Polaris) beschermgeest
van het Noorden, brengt de winter,
ziekte en ouderdom.

Zhaawananang, beschermgeest uit
het Zuiden, brengt vruchtbaarheid,
voeding en warmte en leert de mensen
verstandig en begripvol te zijn.

Waabananang, beschermgeest uit
het Oosten, brengt met iedere nieuwe
dag heling, geboorte en hergeboorte.

Ningaabi-anang, beschermgeest uit
het Westen, brengt de mensen
wijsheid en geestelijke rijping.
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Deze grootvader, Zhaawananang genaamd, personifieert de sterren die aan de
nachtelijke hemel in het zuiden staan, de zuidenwind en alle andere natuurlijke
verschijnselen die afkomstig zijn uit deze richting. De zuidelijke richting
symboliseert, als wezenlijk onderdeel van de levenscirkel, het leven dat naar
volwassenheid toegroeit – zoals van jonge mannen en vrouwen. Het is 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 adelaar hoog in de lucht zweeft. Het zuiden brengt de
mensen begrip van en voor het leven.

Kunstenaar : Leland Bell : “Being Together”
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De rode kleur van het goud dat voor deze trouwringen is gebruikt, en die, als
kleuren van aarde en vuur, reeds door vele generaties Anishinaabeg met het
zuiden in verband is gebracht, vult de harten en geesten van levenspartners met
wijsheid en begrip, en met warmte jegens elkaar en voor iedereen om hen heen.
Het is dezelfde warmte als waarmee de balsemende wind uit het zuiden de aarde
verwarmt wanneer de zomer aanbreekt...

Tibishko ezhi aabowishkoweg mizakamik’kwe; aabowishkowishinaang tchi mino-ditamaang ezhi-mino
inaakinigeyaang; naazaab miinkaanense ezhi ani-mandaaminiwit
(Verwarm onze harten zoals u Moeder Aarde verwarmt,
opdat onze gedachten in goede daden worden omgezet
zoals een zaadje uitgroeit tot een maïsplant)
- Ojibwe/Anishinaabe-gebed, gericht tot het Zuiden

Prijsindicatie trouwringen*: vanaf € 465,= per ring (14 karaats roodgoud).
.
* Genoemde prijzen zijn richtprijzen en afhankelijk van ringmaat, ringdikte, speciale wensen van de
klant en edelmetaalkoersen op het moment van inkoop. Genoemde prijzen zijn altijd exclusief
verpakkings -en portokosten.
Over een exacte prijs van deze trouwringen kunt u zich desgewenst telefonisch, per fax, per e-mail of
d.m.v. het contactformulier altijd nader laten informeren.
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info@unieketrouwringen.nl
Tel. en fax (0031) (0)595425059
Terug naar de website
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