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TROUWRINGEN “HET LEVEN IS EEN DANS”TROUWRINGEN “HET LEVEN IS EEN DANS”

Modelnummer trouwringen 6-4-2

Prijs vanaf: € 1.030,= per ring

Bimaadiziwin Niimiwin, oftewel: “Het Leven is een Dans!”: zo luidt de naam van deze 
bijzondere overlay-trouwringen, ontworpen en vervaardigd in het atelier van 
goudsmid Zhaawano Giizhik. De speelse dynamiek van de golvende en dansende 
designs en de levendige kleurstelling van drie soorten goud verlenen een mystiek 
karakter en een zekere sprituele dimensie aan deze unieke ringencreaties. De 
trouwringen zijn dan ook een lofzang op de veelzijdigheid en de kleurenpracht van 
het leven... 
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http://www.unieketrouwringen.nl/trouwringen/wijsheid/levensdans!
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Ojibwe Medicine Painter James Mishibinijima Simon: 'The Great Manitou'
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“Het Leven Is Een Dans”

De trouwring links op bovenstaande foto heeft een buitenzijde van 14 karaats 
witgoud en een binnenzijde van 14 karaats roodgoud; de rechter trouwring  bestaat 
uit 14 karaats roodgoud (de buitenzijde) en 14 karaats geelgoud (de binnenzijde). 
Deze combinatie van mild contrasterende goudkleuren symboliseert de cyclische 
krachten in de natuur die elkaar voortdurend afwisselen en aanvullen - een metafoor 
die de individualiteit van beide ringdragers (en daarmee de schoonheid van 
diversiteit) benadrukt. 

De trouwringen tonen 'dansende' symbolen van geel, wit- en roodgoud, die door 
golvende 'sprit power lines' zijn verbonden. De bolvormige designs, die ook wel 
mysterie-zonnen of mysterie-zaden worden genoemd, staan symbool voor de 
- doorgaans onzichtbare - geesteskracht, die door de atmosfeer lijken te 'dansen' en 
alles omringt wat in de natuur leeft. Het zijn eeuwenoude symbolen van de meest 
heilige kunst, van de Ojibwe Anishinaabeg uit het Noord-Amerikaanse Grote-
Merengebied. Deze leeft nog altijd voort in de moderne schilder- en tekenstijl van de 
Medicine Painters van de Canadees-indiaanse Woodland School of Art, en, in 
navolging hiervan, in de tekeningen en sieraden van kunstenaar Zhaawano. 

De aanwezigheid van wat Zhaawano noemt: energie-spikkels, die hij her en der 
rondom de mysterie-zaden heeft geplaatst, benadrukt nog eens de heilige dynamiek 
waarmee alle leven is doordrongen. Ze verbeelden de fysieke en spirituele relatie 
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“Het Leven Is Een Dans”
© Unieke Trouwringen

tussen twee geliefden onderling, alsook met de wereld om hen heen en met andere 
levende wezens.

Door voor deze trouwringen met de dansende energiesymbolen te kiezen, laat een 
toekomstig echtpaar zien dat het samen kiest voor wat Zhaawano's voorouders 
bimaadiziwin noemden: het leven in de meest ruime betekenis.  

Prijsindicatie per ring*:    

Roodgouden trouwring: v.a.  € 1.060,=  (14 karaats roodgoud
                                                             met een binnenzijde van
                                                             14 karaats geelgoud, 

   en multicolor gouden inlegwerk);

Witgouden trouwring:    v.a.  € 1.090,=  (14 karaats witgoud
                                                             met een binnenzijde van
                                                             14 karaats roodgoud, 

   en multicolor gouden inlegwerk).

*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.
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De trouwringen zijn respectievelijk 7 en 8 mm breed. De breedte van de ringen is overigens facultatief. 
Ze kunnen tot 12 mm breed gemaakt worden. Vraag de edelsmid naar de mogelijkheden en prijzen.

Het in de trouwringen verwerkte geelgoud bestaat uit een legering die warmer van kleur is dan 
doorsnee geelgoud van 14 karaat.

Het witgoud in deze trouwringen is, in tegenstelling tot witgoud dat bij de juwelier gangbaar is, niet 
gerodineerd - d.w.z. voorzien van een laagje rodium. Hierdoor is de warme kleur die witgoud van 
nature heeft, bewaard gebleven.

VRAGEN?

info@unieketrouwringen.nl

Tel. (0031) (0)5954250

TERUG NAAR DE WEBSITETERUG NAAR DE WEBSITE
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