
ADINKRA 
symbole z Ghany (cz. 3)

       MPUANUM                  NKYINKYIM     EPA                   SEPO
 „pięć kępek włosów”              "zwroty i zakręty"            "kajdany"                      "nóż kata"

   Symbol dojrzałego wieku          Symbol inicjatywy i wszechstronności.         Symbol prawa, sprawiedliwości          Symbol wolności wypowiedzi.
   i godności. Nawiązuje do           Wskazuje na umiejętność dopasowania        i niewoli. Przypomina, że prawo              Sepo to nóż do uciszania 
fryzur starych kobiet ze świty            się do trudnych sytuacji i brania                 jest nieuchronne oraz potępia          obrażających króla. Znak zachęca
     królowej. Miej respekt                  losu w swoje ręce. Przedstawia                  wszelkie niewolnictwo, także           do wolności słowa w imię praw  
dla wiedzy i doświadczenia!                        krętą naturę  życia.                             psychiczne i ekonomiczne.              człowieka i godności ludzkości.

  SESA WO SUBAN          ABE DUA                         NKYIMU           HYE WONHYE
        „zmień się"                              "palma"                                  "rozdzielacz"            "który nie płonie" 

    Symbol przemiany życia.                Symbol bogactwa, zaradności                     Symbol zręczności i precyzji               Symbol niezniszczalności i  
  Łączy dwa symbole adinkra:         i samowystarczalności. Z drzewa              Wzór na tkaninie pozwala            wytrzymałości. Kapłani w transie
gwiazdę poranną (nowy dzień)       palmy zaradna osoba może zrobić                 precyzyjnie stemplować znaki               tańczą boso po żarze. Bądź 
    i koło oznaczające ruch.                wiele rzeczy: wino, olej, ściany                   adinkra. Wymagająca technika          niezłomny wobec przeciwności,
     Zmień swój charakter!              domu, dach, płot, kosze...                 daje produkt doskonałej jakości.               przezwycięż i pokonaj je!

 
     OWUO              NYAME NNWU         OWO FORO           NEA ONNIM   
         ATWEDEE             NA MAWU ADOBE    NO SUA A, OHU
          "drabina                  "Bóg nigdy nie                 "wąż wspinający                    "kto nie wie
           śmierci"           umiera"          się na rafię"    może nauczyć się"

 Symbol śmierci. Wszystko              Symbol nieśmiertelności.                  Symbol wytrwałości i pracowitości.    Symbol edukacji przez całe
   na Ziemi przemija. Żyj                     „Bóg nigdy nie umiera, więc               Wspinaczka na palmę pełną cierni          życie i ciągłego szukania wiedzy
 mądrze i dobrze, bo śmierć            nie mogę umrzeć” Dusza po               jest niebezpieczna, jednak dzięki          Nigdy nie jest za późno na naukę
  nikogo nie ominie. Wiara                          śmierci jest u Boga,            cierpliwości i uporowi wąż dociera         Każda wiedza, też przypadkowa
  w łączność z przodkami.                       żyjąc wiecznie w niebie.                   na górę. Dąż pracowicie do celu!           może się przydać.

KODEE MMOWEREWA     MMUSUYIDEE                     BESE SAKA        NYAME DUA
       "szpony orła"                     "co usuwa pecha"  "worek orzechów kola"        "drzewo Boga"

  Symbol zręczności i męstwa.            Symbol szczęścia i świętości.       Symbol dostatku, obfitości,                  Symbol wiary i bożej ochrony.
     Wykorzystaj szanse i swe               Proś Boga o dobro, wyznając   wspólnoty i jedności. Orzechy  Jak drzewo daje schronienie,
zdolności do podjęcia inicjatywy         grzechy. Ofiary i ceremonie kola służyły za pieniądze. Dąż             tak świątynia jest domem Boga.
i dążenia do celu. W życiu mierz      zbliżają człowieka do prawości,  do bogactwa pracą. Handel                Znak chroni rodzinę przez złem,
          wysoko jak orzeł!                          a dobry znak go strzeże         zbliża ludzi do siebie!                  łączy z Bogiem i przodkami.

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


