
ADINKRA 
symbole z Ghany (cz. 1)

  DABI ME NSORO           FUNTUNFUNEFU      OSRAM NE NYAME BIRIBI
      -MO BEPUE         DENKYEMFUNEFU     NSOROMMA     WO SORO
„moja gwiazda zalśni”         "krokodyl syjamski" "księżyc i gwiazda"       "Bóg jest w niebiosach"

  Symbol nadziei, aspiracji           Symbol demokracji i jedności.                 Symbol miłości, wierności      Symbol nadziei. Owale tworzą znak
  i pewności siebie. Owoce          Dwa krokodyle mają jeden żołądek:        i harmonii w rodzinie. Te cechy       nieskończoności. Bóg jest w niebie 
dojrzewają w różnym czasie,         jeden nie przeżyje bez drugiego.             są niezbędne aby małżeństwo,      gdzie może usłyszeć modlitwy ludzi
  przyjdzie dzień gdy moja              Wzajemne walki i kłótnie                     przyjaźń i cała społeczność              i ich wysłuchać. Miej ufność, bądź
          gwiazda zalśni.   szkodzą wszystkim.      mogły przetrwać.           optymistą i myśl pozytywnie!

             AYA                 AKOFENA      MPATAPO  MATE MASIE
         „paproć”               "miecz wojny"           „węzeł pojednania”       „co usłyszałem, zachowałem”

    Symbol wytrzymałości                 Symbol autorytetu i odwagi,                 Symbol zgody i pojednania.  Symbol mądrości, wiedzy i rozwagi.
i zaradności. Tak jak paproć            a także potęgi wodzów oraz          Gdy dwóch wrogów zawiera          Zrozumienie oznacza wysłuchanie
  rośnie na trudnym terenie,               lojalności ich poddanych.                        pokój, łączy ich węzeł    innej osoby i rozważenie jej słów.
tak człowiek przetrwał wiele       Szanuj prawowitych przywódców             pojednania Mpatapo, który         Przestrzega przed rozsiewaniem plotek
   trudności i przeciwności.  i okazuj im respekt.           nie ma początku ani końca.     i niesprawdzonych wiadomości.

    DENKYEM SANKOFA              OBI NKA OBI          AKOMA
     "krokodyl"            "wróć i weź"                   "nie gryźcie się nawzajem"               "miej serce"

 Symbol dostosowania się     Symbol uczenia się z przeszłości.             Symbol pokoju i harmonii.            Symbol cierpliwości i tolerancji.
 do różnych okoliczności.  Nawiązuje do powiedzenia: "Nie jest          Prowokacja prowadzi do konfliktu.          Serce odpowiada za emocje dobre
 Krokodyl żyje w wodzie,      błędem wrócić do tego, o czym           Bądźcie wobec siebie sprawiedliwi          i złe. Życie wśród ludzi wymaga
  ale oddycha powietrzem.       zapomniałeś". Wiedza z przeszłości                  dla wspólnego dobra.          taktu, cierpliwości i tolerancji, aby 
     Bądź spryty jak on!               buduje przyszłość.                              Inna nazwa to: Bi nnka bi.          sprostać codziennym wyzwaniom.

   GYE NYAME     ANANSE DWENNIMMEN     FIHANKRA
   "oprócz Boga"              "sieć pająka"    "rogi barana"           "dziedziniec domu"

Symbol wszechwładzy Boga.         Symbol mądrości, twórczości   Symbol pokory i siły. Symbol bezpieczeństwa
Świat powstał w przeszłości,             i złożoności świata. Pająk         Baran walczy z przeciwnikiem             i ochrony. Ludzie muszą żyć
  której nie zna nikt, oprócz          jest w legendach posłańcem     ale poddaje się człowiekowi na rzeź.               razem, opiekując się sobą.
Boga, panującego nad całym          Stwórcy, łącząc siecią świat   Nawet najsilniejsza istota bywa potulna. Rodzina powinna dawać
 światem i wszechobecnego.                duchowy i fizyczny.                  Nie bądź arogancki!     wsparcie i bliskość.

(c) opracowanie: Anna Olej-Kobus,  www.AfrykAnka.pl - blog nie tylko o Afryce   


