
SYMBOL VŮDCOVSTVÍ

ADINKRAHENE

    „největší ze všech symbolů Adinkra“

Terč symbolizující důležitost správného
vedení.



SYMBOL OSTRAŽITOSTI

AKOBEN

"válečný roh"

Akoben býval tradičním nástrojem, jehož
zvuk svolával vesnici k boji, když byla

vystavena nebezpečí.



SYMBOL VÝCHOVY

AKOKO NAN

"slepičí pařát"

Přesný překlad z jazyka Akan symbolizuje
celé přísloví: „Slepice vyhrožuje svým

kuřátkům, ale nikdy jim neublíží." Znak
symbolizuje vztah dětí a rodičů, kteří by

měli děti vychovávat, ale současně chránit. 



SYMBOL BOHA

GYE NYAME

"Bůh"

Tento symbol je v Ghaně stále hojně
používán a znázorňuje víru Ghaňanů. 



SYMBOL ODVAHY

KWATAKYE ATIKO

"účes ašantského válečníka"

O tomto symbolu se říká, že znázorňuje
účes výjimečně odvážného ašantského

válečníka Kwatakye.

Proto značí odvahu a nebojácnost. 



SYMBOL ŠTĚSTÍ

MMUSUYIDEE

"ten, který zbavuje smůly"



SYMBOL POUČENÍ Z MINULOSTI

SANKOFA

"vrať se a pouč se"

Symbol znázorňuje důležitost poučení se
z minulosti. Patří k těm hojně používán.



SYMBOL PODNIKAVOSTI A
VŠESTRANNOSTI

NKYINKYIM

"otáčení se"
Symbol, který odkazuje k lidským

vlastnostem jako podnikavost, všestrannosti,
ale také dynamika.



SYMBOL VZTAHŮ MEZI LIDMI

NKONSONKONSON

"řetěz"

Symbol, který má připomínat, že síla
spočívá ve spojení více lidí, ale také, že je

podstatné přispívat svou činností komunitě.



SYMBOL NADĚJE

NYAME BIRIBI WO SORO

"Bůh je v nebi"

Symbol naděje, který má připomínat, že Bůh
slyší všechny modlitby.



SYMBOL MOUDROSTI

MATE MASIE

"Zvážím, co slyším"

Přesný překlad znamená „Rozumím.“,
přičemž porozumění odkazuje k moudrosti.
Ta by mimo jiné měla odkazovat k tomu, že

pečlivě zvážíme to, co říkají druzí.



SYMBOL PŘÁTELSTVÍ

ESE NE TEKREMA

"zuby a jazyk"

Zuby a jazyk jsou v ústech vzájemně závislé.
Mohou přijít do konfliktu, ale potřebují

spolupracovat. 



SYMBOL NEZÁVISLOSTI A SVOBODY

FAWOHODIE

"independence"

Symbol nese význam nezávislosti, svobody
a emancipace. Odkazuje k přísloví:

„Fawodhodie ene obre na enam.“, které ve
v překladu znamená: „Nezávislost přichází

spolu se zodpovědností.“



SYMBOL SPRAVEDLNOSTI

EPA

"želízka"

Symbol spravedlnosti a zákona. Používání
želízek přišlo do Afriky až spolu s otroctvím.
Tento symbol je sice zobrazuje a odkazuje
tím k všudypřítomnosti zákona, ale zároveň

varuje a odrazuje od jakýchkoli forem
otroctví.



SYMBOL PŘIZPŮSOBIVOSTI

DENKYEM

"krokodýl"

symbol of adaptability

Krokodýl, podobně jako další obojživelníci,
žije ve vodě, ale může žít i na suchu.
Krokodýl proto symbolizuje schopnost

přizpůsobit se okolnostem. 



SYMBOL INTELIGENCE A
VYNALÉZAVOSTI

DAME-DAME

„dáma: název stolní hry“

symbol of intelligence and ingenuity



SYMBOL TVOŘIVOSTI

ANANSE NTONTAN

"pavoučí síť"

Pavouk Ananse hraje v ašantské kultuře
důležitou roli a vystupuje jako hlavní hrdina

v celé řadě tradiční afrických pohádek a
příběhů



SYMBOL MÍRU

BI NKA BI

"nikdo by neměl kousat nikoho"
Symbol varuje před provokováním a

ubližováním a odkazuje k míru a harmonii.
Zobrazuje 2 ryby, které se vzájemně

zakusují do ocasu. 



SYMBOL POROZUMĚNÍ

AKOMA NTOSO

"propojená srdce"



SYMBOL TRPĚLIVOSTI A TOLERANCE

AKOMA

"srdce"

Pokud o člověku v ašantské kultuře řekneme,
že „má srdce v žaludku“, znamená to, že je

velmi trpělivý a tolerantní.



SYMBOL DEMOKRACIE

FUNTUNFUNEFU
DENKYEMFUNEFU

„siamská krokodýlí dvojčata“

Symbol odkazuje k demokracii a jednotě a
váže se k němu celé přísloví: „Pravda je jen
jedna, ale každý se na ní může dívat jinak.“

http://www.adinkra.org/htmls/adinkra/funt.htm
http://www.adinkra.org/htmls/adinkra/funt.htm
http://www.adinkra.org/htmls/adinkra/funt.htm


SYMBOL KRÁSY A ČISTOTY

DUAFE

„krása a čistota“

Symbol zobrazuje tradiční dřevěný hřebínek
a odkazuje ke kráse, čistotě a ženským

kvalitám.

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDrOHF4dDQAhVFVxQKHRMgAZ4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fafroetic.com%2F2011%2F11%2F06%2Fduafe-the-wooden-comb-and-afro-pic%2F&psig=AFQjCNHGMsbSMDZ3tBJEuKTDEpg2-IRTHQ&ust=1480604866912326
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