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Hi havia una vegada
un petit rei.
El seu nom era Jay
Ciutadà el primer
Jay C.I. estava tot
el dia trist.

Quan mirava al voltant, tot el que veia
era egoisme. Ningú se‘n cuidava dels
seus volguts ciutadans. Els petits reis
gris grisos només pensaven en ells
mateixos i els grans reis gris grisos
encara eren pitjors. Malgrat tot, cap
dels reis era feliç.
Quina situació més terrible!
El petit rei Jay C.I. volia canvia-ho.
Volia fer quelcom més pels seus
conciutadans, pels seus menuts, pels
seus emprenedors, per l‘educació,
pels pobres i pels seus veïns.

I ell volia
riure també.
Volia divertir-se
a la vida,
aprendre
quelcom
i descobrir aquest
món meravellós!
Però com podia ell, el petit
rei, fer-se‘n càrrec per si
sol? Ell rumià i rumià...
i de sobte tingué una idea.

La reina blau cel va dir:

"Les grans persones no es pregunten
que pot fer el seu país per elles, sinó que
poden fer elles pel seu país. Aquesta és la
veritable fraternitat. Fer-ho i sereu feliços."

"Perquè no parlo amb els
altres reis que també volen
canviar de vida?" pensà el
petit rei.
"Aprendre dels altres i la
clau de l'éxit." va continuar
Jay C.I. amb certesa.
I així doncs emprengué
un viatge per visitar als
altres reis.

Aquell fou un gran consell. Tot cofoi el petit rei
Jay C. I. continuà el seu viatge...

El rei verd sabia:

"L'home que mogué la muntanya
era el mateix home qui manllevava les
petites pedres. Si nosaltres comencem per
una petita passa, inclús les grans tasques poden
ser reeixides. Podem assolir els objectius
del'ONU. La pau és possible. "

"Quina passada!" va pensar el petit rei Jay C.I., "el sol fet
de començar és la clau del canvi positiu."
I així continuà el camí...

El rei roig el va aconsellar:

"Al mercat veneu canyes de pescar
enlloc de peix. Si la gent aprèn a pescar,
aprenen a ajudar-se ells mateixos. L'auto-ajuda
és la nostra obligació. Les persones lliures,
salvaguarden la justícia."

"Genial" va pensar Jay C. I., "això és d'ajuda."
Amb un somriure a la cara, el petit rei continuà...

La reina lila li va dir:

"El major tresor d'una persona no
són les seves pertinences i béns. El major
tresor d'una persona és el seu caràcter i la
seva personalitat. Quant més entreni el
caràcter millor serviràs a la societat."

"Entrenar el meu caràcter tota la vida. Sona bé! Ens
mantindrà alerta per encarar les adversitats com a
ciutadans." Va pensar Jay C. I. per dins.
El petit rei continuà el seu camí...

El rei blau sabia:

"Les grans persones lideren
amb mà justa i sense preferències o perjudicis.
El lideratge només és creïble quan aplica les
mateixes normes a tothom. Ni les relacions ni
els amiguismes ho determinen, només la llei."

Això fa que viure en coexistència ens faci més
feliços. Quan no només als amics se'ls dona la
preferència. Les mateixes regles per tothom. És
una bona idea. Amb aquesta idea a la ment Jay C. I.
va prosseguir la ruta...

El rei taronja va dir:

"Allà on vagis, ves-hi de tot
cor. Recorda que res ve de nosaltres
mateixos i que qualsevol acció te valor si
es fa de manera voluntària i amb el cor."

Jay C.I. es va afanyar a posar en pràctica tot allò que reis i
reines li havien aconsellar de fer.
Va deixar que la seva gent viatges per tal de Que poguessin
experimentar el mateix que ell. Van obrir les seves llars
per tal d'acollir visites d'arreu. Varen crear normes que
els visitants haurien de conformar. Va ser divertit.
De sobte el petit rei Jay
C. I. va aixecar la vista.
No podia creure el que
els seus ulls veien. A
la distància ca veure un
castell. Era ja de volta a
casa?
Amb esforç, havia viatjat
feliçment per tot el món i
havia rebut grans consells.

Els altres reis s'adonaren de tot lo que havien après del
petit rei Jay C. I. Eren molt més feliços perquè en Jay
C. I. no es va deixar res per a ell mateix. Va compartir
els grans consells amb la resta de reis i així, cada dia,
feren un món una mica millor.

Un dia, tots els reis es trobaren de nou. Van fer festa
tot el dia i tota la nit, varen aprendre els uns dels
altres i es varen conèixer un mica més. Fins i tot és
varen donar un nom. Es varen anomenar Jaycees en
honor al petit rei Jay C. I.

I com que les trobades eren tant meravelloses,
varen començar a organitzar conferències, com a
mínim dos cops l'any.
Es trobaven al Congrés Mundial, a les Conferències
d'àrea, a les conferències Nacionals i fins i tot
localment varen crear plataformes d'intercanvi.

Finalment, varen assolir un avantage davant els
grans i mals egoistes.
Els Jaycees varen esdevindre més feliços. Fins
i tot més justos. Varen fer els seus països més
acolorids i van acabar rient junts.

D'aquí esdevingué
una ètica del
compromís.
Cada rei va escriure
els seus pensaments
i en sortí el credo.

Nosaltres creiem:
•
•

Que la fé en Déu dona sentit i propòsit a la vida
humana
Que la germandat dels homes transcendeix la
sobirania de les nacions

•

Que la justícia econòmica pot ser millor assolida
per homes lliures a través de la lliure empresa

•

Que els governs han de ser de lleis enlloc d'homes

•

Que el gran tresor de la Terra recau en la
personalitat humana

•

Que el servei a la humanitat és la millor feina de
la vida
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