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Det va en gång en
liten kung. Han hett
Jay Citizen den första.
Jay C. I. va lessen
dagarna långa.

När han titta omkring sig, va egoism
de enda han såg. Ingen brydde sig om
medborgarna. De smågråa kungarna
tänkt bara på sig själva. Ännu värre
var de me de stora gråa kungarna.
Trots de var ingen av kungarna
lyckliga.
Va hemskt!
Den lilla kungen Jay C. I. villa
förändra detta. Han villa göra
någonting för medborgarna: mera för
barnen, mera för företagsamhet,
mera för utbildningen, mera för de
fattiga å mera för sin omgivning.

Å han villa skratta.
Ha roligt i livet,
lära sig någonting
å upptäcka hela
denna underbara
värld.
Men hur sku han,
den lilla kungen,
klara av allt detta själv?
Han fundera å fundera… så
plötsligt fick han en idé!

Den blåa drottningen sa:

“En klok människa frågar inga va ditt
land kan göra för dig, utan va du kan göra för
ditt land. De e äkta broderskap. Gör det å du
kommer att bli lycklig.”

“Hur sku det vara om ja
pratade me de andra
kungarna som också villa
förändra liv?”
Så han åkte på en lång
resa för att träffa de
andra kungarna.

De va ett bra tips. Med lätta fötter fortsatt
den lilla kungen Jay C. I. sin resa…

Den gröna kungen visste:

“Mannen som kunna flytta ett helt
berg va densamma som börja att flytta
småsten. Om vi bara tar det första steget,
så kan vi till och med klara av större saker.
Vi kan nå F.N. målen.. Fred e möjligt.”

”Fantastiskt!” Tänkt den lilla kungen Jay C. I.,
“Att bara komma igång e nyckeln till positiv förändring.”
Å så fortsatt han sin resa...

Den röda kungen rådde honom:

“På torget säljer du fiskeredskap,
inga fisk. Mänskor som lär sig fiske, lär sig
även att hjälpa sig själva. Självhjälp e vår plikt.
Det här e frihet. Fria mänskor värnar om
rättvisan.“

“Toppen,” tänkte Jay C. I., “de va till god hjälp.”
Me ett leende, fortsatt den lilla kungen vidare…

Den lila drottningen sa till honom:

”En mänskas största tillgång
e inga av världslig natur. Utan den största
tillgången e ens karaktär å personlighet. Ju
mera du formar din karaktär, desto bättre
kan du tjäna samhället.”

“Ett livslångt lärande. De låter bra. De kommer att
hålla oss på tårna inför motgångarna som vi möter
av våra medborgare.” Tänkt Jay C. I. för sig själv.
Den lilla kungen reste vidare…

Den blåa kungen visste::

„Den vise leder rättvist utan
preferenser eller fördomar. Ett trovärdigt
ledarskap e när samma regler gäller för alla.
Släktskap å vänskap ska inga definiera de,
utan bara lagen.“

De gör livet tillsammans så mycky lättare, när
inga bara vänner får fördelar. Utan samma regler
gäller för alla. De va en bra idé. Med idén i
tryggt förvar, fortsatt Jay C. I. sin resa…

Den orange kungen sa:

“Vartän du går, gå me hela
hjärtat. Kom ihåg att en handling som kommer
av dig, inga har nå värde om du inga gör de
frivilligt och med hela hjärtat.“

Fort som fasiken satt Jay C. I igång me det som
drottningarna å kungarna hadd rått honom att göra.
Han lät sitt folk resa, för att få uppleva de som han hadd.
De sku göra gott i världen å ha skoj på samma gång. De
öppna sina hem så att andra sku kunna besöka dem. De skapa
regler för besökarna att hålla sig till å så hadd de roligt.
Plötsligt titta den lilla
kungen Jay C. I. upp och
kunna inga tro sina ögon?
Långt borta i fjärran såg
han ett slott. Va han redan
hemma?
Glad i hågen å utan
ansträngning, hadd han
rest runt jorden å fått
me sig en massa goda råd.

De andra kungarna märkte att de hadd lärt sig mycky av den
lilla kungen Jay C. I. De va så glada att Jay C. I. inga hadd
hållit nå för sig själv. Utan han hadd dela me sig av sina råd
till de andra kungarna. Varje dag så gjord de världen lite
bättre.

En dag så träffades alla kungar igen. De festa hela dan
och hela natten å lärd sig av varann och ännu mer om
varann. De till å me namngav sig själva. De kalla sig
Jaycees efter den lilla kungen Jay C. I.

Eftersom mötena var så roliga, så börja de
organisera konferenser åtminstone två gånger
per år.
De träffades på världskongresser, regionala
konferenser, nationella konferenser å även lokalt
skapades plattformar för utbyte.

Tillslut hadd de ett övertag över de stora gråa
egoistiska kungarna! Jayceena blev lyckligare.
De blev mera rättvisa. De gjord sina länder mera
färgstarka å det sluta med att alla hadd roligt
tillsammans.

Ur detta växte
ett moraliskt
engagemang fram.
Alla kungar skrev
ner vad de tänkt å
tillsammans skapa de
ett creed:

Vi tror:
•

Att tron på Gud ger betydelse å mening åt livet

•

Att brödraskap mellan människor står över
nationell tillhörighet

•

Att ekonomisk rättvisa bäst kan uppnås av fria
mänskor å fritt företagande

•

Att styrelseskick bör grunda sig på lagar å
inga på individer

•

Att de mest värdefulla på jorden finns i individens
personlighet

•

Att tjäna mänskligheten e den viktigaste uppgiften
i livet
www.jci.cc

Vi villa visa vilken kraft JCI har. Vi har en
mångfald som inga kan hittas nån annanstans
i världen. Var å en av oss pratar inga bara
landets språk, utan också ett moders- eller
fadersmål, ett regionalt språk, stam språk.
Låt oss visa det!
Snälla hjälp oss å berätta vår lilla historia
på så många språk som möjligt. Var vänlig å
översätt denna text på din dialekt å på det
regionala språket.
Var vänlig å skicka din översättning till:
jccreed@wachsonian.de

