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TROUWRINGEN “TROUWRINGEN “DE GOEDE RODE WEGDE GOEDE RODE WEG””

Modelnummer trouwringen 6-1-5

Prijs vanaf: € 1100,= per ring

TERUG     NAAR DE VORIGE PAGINA 

Mishko Miikana, oftewel 'de Rode Weg', de titel van deze bicolor gouden trouwringen-set, is een 
verwijzing naar het eeuwenoude begrip Mino Miikana. Dit komt uit de taal van de indiaanse 
voorouders van de edelsmid en betekent letterlijk: 'de Goede Weg'.  Deze weg geldt in de traditionele 
Anishinaabe-samenleving als een soort morele leidraad, een figuurlijk pad dat mensen, mits ze het 
respectvol en met oprechte intenties bewandelen, veilig langs de vele obstakels en gevaren leidt die 
bimaadiziwin, het Leven, in petto heeft.  

In deze gelaagde trouwringen is dit pad met zijn grillige verloop uitgebeeld als een 'rode weg'; hiervoor 
heeft edelsmid Zhaawano roodgoud gebruikt dat  als een wild stromende rivier ligt ingebed in een 
landschap van (palladium)witgoud.  De stippen die de Levensweg omringen, stellen de energie 
voor die, vaak onzichtbaar voor het menselijk oog, om personen en voorwerpen uit de natuur heen 
danst: kortom, om alles waar leven in zit en wat een ziel bezit. 
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Gestileerde weergave van de Ojibwe-Levensweg

         

De grijswitte kleur van palladiumwitgoud, dat fraai afsteekt tegen de warme rode kleur
van de binnenzijde van de trouwringen, komt duidelijk naar voren op deze afbeelding

Het design van de Misko Miikana-trouwringen herinnert twee geliefden die samen de Goede Rode 
Weg bewandelen, eraan dat ze verantwoordelijk zijn voor elkaar en hun nageslacht, voor de aarde 
waarop ze leven en voor indiniwemaaganag: ‘Al Onze Verwanten”. 

'Seven Grandfathers', illustratie door Zhaawano Giizhik, vrij naar een oude Ojibwe-petroglief
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“Island Paradise And Turtle' , schilderij van Ojibwe kunstenaar Wolf Morrisseau

Deze verantwoordelijkheid is lange tijd geleden in de vorm van een instructie door zeven profeten of 
‘grootvaders’ aan het volk van de Ojibwe Anishinaabeg overhandigd, onder het uitspreken van de 
volgende woorden:

 

“Baakinan ginaanaagadawendamiwiniwaan
gaye gide’iwaan

Gimishoomisinaan odibenjigewin,
Gimishoomisinaan, Gookomisinaan,

Gimaamaa’inaan, gakina
endaswaa biminaagoziwaad

gidinawemaaganinaanig.”

“Odaapendan ogikinoo’amaagewinan
gimishoomisaabikwanaan, gaaizhiwebak,

gaa-inaabootegin,
niizhwaaswo aanike-gagiikwewinan.

Baakendan ji-ani-oko minobimaa’adooyeg
misko-miikana.
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Giishpin biminizha’aman onowe
niizhwaaswi aanike-gagiikwewinan.

Giga-mino-bimaadiz wiiji’inenimadwaa
gidinawemaaganag.”

 
 

Dit laat zich ongeveer vertalen als:

“Open jullie geesten 
en jullie harten 

voor Grootvader Universum,
voor Vader Zon, Grootmoeder Zon,

Moeder Aarde en voor hen die
vliegen, zwemmen, kruipen, lopen, zich ingraven

en zij die rechtop staan.”

“Accepteer de lessen van Grootvader Rots, de elementen, 
de kleuren van de vier windrichtingen 

en de Zeven Heilige Dimensies. 
Stel je open voor al jullie verwanten

Zodat jullie met behulp van hen jullie reis
door het leven kunnen afleggen

Langs de Goede Rode Weg.
Indien jullie de

Zeven Heilige Instructies volgen
is het mogelijk om  in vrede en harmonie te leven

met  Al Jullie Verwanten.”

© Unieke Trouwringen
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De symbolen die edelsmid Zhaawano verdiept heeft geplaatst in de roodgouden binnenzijden van 
deze trouwringen, een gestileerde afbeelding van een hemellichaam (rechts op de foto, in de 
damesring) en van een wolvenpoot (linkss op de foto, in de herenring) sluiten fraai aan bij het 
hierboven beschreven thema van de Goede Rode weg.

Het hemellichaam binnenin de damesring vertegenwoordigt de luchtregionen. Giizhig, vader lucht, 
vormt een oneindige bron van Wijsheid aangezien hier de zon, de maan en de sterren zetelt en hij 
bovendien de woonplaats is van de manidoog (geesten) en aadizookaanag (bovennatuurlijke wezens,  
mysterieuze shape shifters  en geesten van voorouders die zich ons in dromen bezoeken om ons 
wijze raad te geven). 

De gestileerde afdruk van een wolvenpoot, zichtbaar in de binnenzijde van de herenring – links op de 
foto op de vorige pagina –, symboliseert de nauw verwante waarden van bescheidenheid en 
nederigheid, die in de traditionele Anishinaabe-samenleving beschouwd worden als belangrijke 
deugden op onze reis over de Rode Weg van het Leven. De Zeven Grootvaders zeiden hierover het 
volgende: 

“Werkelijke nederigheid schuilt in

de erkenning dat er een hogere macht is dan de mens:

dat is Gichi-manidoo, het Grote Mysterie, de Schepper van alle leven.

Om de geest van nederigheid te vangen dienen jullie

de Schepper te eren en je eraan te onderwerpen.

Nederigheid betekent dat je

eerder rekening houdt met de ander dan met jezelf.

Ma'iingan, de wolf, is door de Schepper uitverkoren 

als leraar van deze wijze les. 

Wolf buigt zijn hoofd in de nabijheid van anderen

als blijk van eerbied.

Wanneer Wolf klaar is met jagen

deelt hij de buit met de rest van de roedel.

Het gebrek aan arrogantie van Wolf en het respect dat hij toont

voor zijn gemeenschap is een harde les,

maar het zijn essentiële eigenschappen  

wanneer jullie  de traditionele Weg van het Leven volgen.” 
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'The Good Red Road' © Unieke Trouwringen
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Prijsindicatie per trouwring: € 1.100,=*    (14 karaats palladiumwitgoud met een
                                    binnenkant van 14 karaats roodgoud)

*Genoemde prijs is een richtprijs en afhankelijk van ringmaat, speciale wensen van de klant en 
edelmetaalkoersen op het moment van inkoop. Genoemde prijzen zijn altijd exclusief verpakkings -en 
portokosten.

Over de actuele prijs van deze trouwringen kunt u zich desgewenst telefonisch, per fax, per e-mail of 
d.m.v. het contactformulier altijd nader laten informeren.  

N.B. Het in de trouwringen verwerkte witgoud bestaat uit een legering van fijngoud en palladium, een 
grijs platinametaal.  Het palladiumwigoud in deze trouwringen is niet gerodineerd. Hierdoor behoudt 
het zijn oorspronkelijke grijswitte kleur. 

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

La Mesa Verde StudioLa Mesa Verde Studio
WarffumWarffum

NederlandNederland

info@unieketrouwringen.nlinfo@unieketrouwringen.nl

Tel./fax (0031) (0)595425059

TERUG NAAR DE WEBSITETERUG NAAR DE WEBSITE
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