In mijn schrift staan
de voorspellingen van
Sjamal en belangrijke
dingen over de
vechtschool Geheime
kracht.

Panthera
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De drie krachten
Panthera

De kracht van de tijger is vechten.

Een zwaluw leeft
in de lucht.

Hirundo

De kracht van de zwaluw is reizen en op
onderzoek uitgaan. Hij kan zich in kleine
hoekjes verstoppen. Van bovenaf ziet hij alles.
Hij waarschuwt ons voor gevaar.

Delphin

De kracht van de dolfijn
is snelheid en een goed
gehoor. Een dolfijn is
ook heel slim.

Een tijger leeft op
het land.

Panthera

Een dolfijn leeft in het water.
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Voorspelling van Sjamal
Alleen een jonge dolfijn
zal in staat zijn om de
verwoestende macht
van de robots te breken.
De wereld wacht
op zijn geheime kracht.
Panthera
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Gebaar geheime kracht
Geheime kracht

Betekenis

Hiermee laat je iemand weten dat
je lid bent van Geheime kracht.

Maak met allebei de handen
een ring van duim en
wijsvinger. De twee ringen
haken in elkaar. Daarna
vouw je de overige drie
vingers van je rechtenhand
om de vingers van de
linkerhand.

Panthera
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Gebaar tijger
Tijger

Buig de ringvinger en middelvinger
en leg je duim erop. Strek pink en
wijsvinger, zodat ze omhoogsteken als
de oren van een tijger.

Betekenis

Hiermee vraag je hulp
bij een gevecht.
Panthera
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Gebaar dolfijn

Dolfijn

Leg de vingertoppen van duim, wijsvinger
en middelvinger plat op elkaar. ‘ Dit is de
snuit van de dolfijn.

Betekenis

Hiermee vertel je iemand dat hij
moet vluchten. Je kunt er ook een
vluchtroute mee aanwijzen.

Panthera
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Gebaar zwaluw
Zwaluw

Betekenis

Hiermee wijs je een ander lid op
verborgen gevaar. De pink wijst aan
van welke kant het gevaar komt.

Maak een vuist van je
hand en strek de pink.
.

Panthera
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Zeven regels
Regel 1. Wij vechten tegen de robots.
Regel 2. Wij helpen mensen.
Regel 3. Wij zijn eerlijk.
Regel 4. Wij beschermen elkaar.
Regel 5. Wij verraden niemand.
Regel 6. Wij zoeken naar de waarheid
Regel 7. Wij strijden tegen onrecht.

Panthera
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Kinderen zijn de baas
Vergeet niet dat
alleen de kinderen ons
kunnen redden.

Zij moeten de
belangrijke beslissingen
nemen.
Het gaat om hun
toekomst.
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Angst
De robots worden
steeds gevaarlijker.
Niemand voelt zich
meer veilig.
Zelfs als de zon
schijnt, blijven de
straten leeg.

De mensen zijn bang.
Dat is logisch. Maar
als niemand iets
doet zullen de robots
winnen.
Panthera
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Sjamal en Adulaar 1
Er waren eens een koning en een koningin. Ze
bezaten een groot land, een prachtig paleis
en kisten vol met goud en edelstenen. Samen
kregen ze een zoon en een dochter.
Het koningspaar was vaak op reis om nog
meer rijkdommen te verzamelen. De kinderen
zagen hen nauwelijks.
De zoon was graag buiten. Hij had een zwart
paard, waarmee hij lange ritten maakte. Hij
gaf veel om dieren en oefende graag met zijn
zwaard.
De dochter bleef liever binnen. Ze hield van
dure spullen. Wanneer ze zich verveelde,
telde ze de edelstenen, de gouden munten
en alle andere kostbaarheden. Er was zoveel,

dat ze nooit uitgeteld raakte. Dat maakte haar
ongelukkig. Hoe kon ze precies weten hoe rijk ze
was?
Tijdens een van de reizen kregen de koning
en de koningin een ernstig ongeluk. Een bode
vertelde de broer en zus dat hun ouders
overleden waren. Ze moesten alle spullen eerlijk
verdelen.
‘Ik wil alleen mijn paard, mijn zwaard en een
klein zakje met gouden munten,’ zei de broer.
‘ Dan heb ik genoeg om een huisje te kopen en
rustig te leven.’

Panthera
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Sjamal en Adulaar 2
De zus vertrouwde het niet. ‘ Dat zeg je nu,’ zei
ze. ‘Over een paar jaar bedenk je je misschien.
Of je trouwt met een vrouw die jou een sukkel
vindt. Ze zal je dwingen om jouw deel van
de erfenis alsnog op te eisen. Laten we alles nu
meteen eerlijk verdelen, lieve broer.’
Dat klonk heel redelijk. De zus had echter
stiekem een groot deel van het goud en de
edelstenen verstopt, zodat ze haar broer niet
echt de helft zou hoeven geven.
De broer bleef standvastig. ‘J ij mag alles houden,
lieve zus,’ zei hij. Met alleen zijn paard, zijn
zwaard en een klein zakje gouden munten
vertrok hij.

De zus was razend. Haar broer was niet in
haar plan getrapt om alles zogenaamd eerlijk
te verdelen. Hij wist dat hij veel te weinig
genomen had. Later zou hij zijn deel komen
opeisen, dat wist ze zeker.

Panthera
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Sjamal en Adulaar 3
De zus bedacht dat ze haar schatten moest
verstoppen. Het paleis van haar vader was
mooi, maar haar schat was daar niet veilig.
Daarom liet ze een groot kasteel bouwen.
In de kelders kon ze haar geld en edelstenen
bewaren. Ze nam soldaten aan die het
kasteel moesten bewaken. Maar kon ze die
soldaten wel vertrouwen? Het waren mensen
en mensen waren hebzuchtig.

De zus bedacht dat ze haar rijkdommen
beter door robots kon laten bewaken. Robots
zouden alles doen wat zij wilde. Dat was
een goed plan. Onmiddellijk liet ze de beste
geleerden en de beste monteurs van het land
bij zich komen. Ze gaf hun de opdracht om
robotfabrieken te bouwen.

Panthera
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Gedachten als water
Je gedachten zijn als het water
van een meer. Wanneer het
water onrustig is, zie je alleen
het oppervlak, zoals golven en
schuimkoppen. Eigenlijk zie je
niets anders dan het water. Dit
zijn jouw eigen drukke gedachten.
Zorg dat je hoofd tot rust komt.

Stil water lijkt op een spiegel.
Je kunt jezelf erin zien. En ook
de lucht en de bomen langs de
oever. Door helder water kun je
naar beneden kijken. Wat ligt er
op de bodem verborgen?
Om antwoorden te vinden op
al je vragen, moet je je hoofd
leegmaken. Wacht daarna rustig
af. Alles zal duidelijk worden.
Panthera
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Betere wereld
Kinderen worden geboren in een
wereld die niet van hen is. Het is niet
hun schuld dat er robots zijn. Zij
hebben niets gedaan. Het is logisch dat
volwassenen kinderen willen beschermen.
Maar zij moeten niet de baas spelen.
Het is de taak van jonge mensen om
de wereld te veranderen. Zij moeten
er het langst in leven. En zij moeten
proberen om de wereld beter te maken
voor hun kinderen, die vervolgens weer
de baas worden.

Volwassenen geven raad,
maar jonge mensen
moeten de beslissingen
nemen.
Panthera
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Wees waakzaam
Als het gevecht
voorbij is,
bereid je dan goed
voor.

Denk nooit te vroeg
dat je gewonnen hebt.
Dat is een grote fout!
Een krijger blijft altijd
waakzaam.
Panthera

