
ADINKRA 
symbole z Ghany (cz. 2)

    ADINKRAHENE               MFRAMADAN  GYAWU ATIKO         AKOBEN
„król symboli adinkra”      "dom odporny na wiatr"  "fryzura Gyawu"                 "róg wojenny"

  Symbol wielkości, charyzmy          Symbol męstwa i gotowości                Symbol dzielności. Gywau był      Symbol lojalności i służby.
  i przywództwa. Nawołuje do                  na przeciwności losu.               walecznym wodzem, fryzura określała.       Człowieka poznajesz gdy zagra
  inspirowania i przewodzenia.           Trzeba być przygotowanym                 jego status. Zachęcenie ludzi                  róg bitewny. Bądź gotów służyć
  Okręgi symbolizują boskość           na to. co dzieje się wokół, by          by uwierzyli w siebie i podjęli                swemu krajowi i narodowi
     świętość i doskonałość        zapewnić bliskim bezpieczeństwo.       wyzwania, w które wątpi otoczenie.  z oddaniem i lojalnością.

     ODO NNYEW            BOA ME NA     WO NSA           KRONTI NE 
        FIE KWA                       ME MMOA WO       DA MU A                     AKWAMU
  „miłość nie zgubi              "pomóż mi i pozwól           "jeśli masz ręce             "Kronti 
    drogi do domu"                 mi pomóc"              w naczyniu"     i Akwamu"

    Symbol potęgi miłości.                  Symbol niezależności                      Symbol współudziału rządu,               Symbol współpracy i mądrości. Kronti
   Kierując się nią zawsze         i współpracy. Trzeba zmieniać          demokracji i pluralizmu.                      i Akwamu to funkcje zastępców
postąpisz właściwie. Miłość          świat tworząc przestrzeń dla             "Jeśli masz ręce w w naczyniu,     wodza podejmujących wspólnie decyzje
jest we wszystkich relacjach        współdziałania między ludźmi na         ludzie nie zjedzą wszystkiego           Dyskutujmy, by dojść do porozumienia.
  ludzi i jest najważniejsza.          rzecz wspólnego dobra.            nic ci nie zostawiając”                    Jedna głowa to za mało!

 
          FOFOO            ASASE YE DURU    ME WARE WO      OHENE ADWA   
     "roślina fofoo"            "Ziemia jest ważna"             "wyjdę za ciebie"                  "tron króla"

   Symbol zazdrości i zawiści.            Symbol opatrzności i boskości         Symbol zaangażowania i wytrwałości          Symbol władzy i autorytetu.
    Gdy kwiaty fofoo opadają,         Matki Ziemi. Bez niej nie ma życia.         Małżeństwo wymaga wiele pracy.          Nawiązuje do kształtu tronów
zmieniają się w czarne nasiona.        Musimy o nią dbać, by zostawić                 Para musi się zaangażować,             władców Akan i Aszanti. Słowo 
         Doceń, to co masz.                środowisko dla przyszłych pokoleń. by stworzyć trwały związek.            "adwa" oznacza "tron" i "razem" 
    Złe uczucia są zabójcze!                       Żyj ekologicznie!                                 To praca na całe życie!                Rozkaz władcy jest prawem.

       AHODEN             OWIA KOKROKO          DUAFE   KRAMO BONE
       "energia"                            "potęga słońca" "drewniany grzebień"      "zły mahometanin"

    Symbol mocy i energii.             Symbol witalności i odnowy.             Symbol piękności i czystości.                Symbol ostrzegający przed 
    Znajdź w sobie siłę, by                Słońce codziennie świeci, dając         Kobieta powinna dbać o siebie, jej                 oszustwem i hipokryzją.
pokonać przeciwności, nawet         wszystkim energię. Czerp z niego         skarbem są włosy. Metaforyczne             Złe uczynki przesłaniają dobre,
  jeśli to długa droga. Trudy                 siłę i zaczynaj każdy dzień          określenie kobiecości jako źródła                     człowiek zły i dobry
hartują i dają prawdziwą moc.                     z nową energią.                 dobroci, miłości i troski.                              wygląda tak samo. 

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


