Sitoutumisen etiikasta

Pieni Kuningas Jay C. I.

Suomenkielinen versio

www.littlekingjci.com
Auta meitä kertomaan meidän pieni tarina niin monella kielellä kuin
mahdollista. Käännä ystävällisesti tämä teksti murteellesi ja paikalliselle
kielellesi.

by Friedhelm Wachs
Senator # 62758 || European Senate President 2018/2019
Kääntäjä: Jonna Engblom
Kieli: Suomi || Finnish Version

Olipa kerran pieni
kuningas. Hänen nimensä
oli Jay Citizen 1.
Jay C. I. oli surullinen
kaiken aikaa.

Kun hän katseli ympärilleen, hän näki
vain itsekkyyttä. Kukaan ei huolehtinut
hänen kansalaisistaan. Pienet harmaat
kuninkaat ajattelivat vain itseään, ja
isot harmaat kuninkaat olivat vielä
pahempia. Eikä kukaan kuninkaista ollut
onnellinen.
Miten järkyttävä tilanne!
Pieni kuningas Jay C. I. halusi muuttaa
tilanteen. Hän halusi tehdä jotain hänen
kansalaisilleen: enemmän lapsille,
enemmän liiketoimintalle, enemmän
koulutukselle, enemmän köyhille ja
enemmän paikallisille alueille.

Ja hän halusi
myös nauraa
Hän halusi pitää
hauskaa
elämässään,
oppia uutta ja
havainnoida tätä
ihmeellistä maailmaa!
Mutta miten hän, pieni
kuningas, selviytyisi tästä
itsekseen?
Hän pohti ja pohti... ja sitten
yllättäen hän sai idean!

Syaanivärjätty kuningatar sanoi:

“Suuret persoonat eivät kysy, mitä
heidän maa voi tehdä heille, vaan mitä he
voivat tehdä maalleen. Sitä on todellinen veljeys.
Tee niin ja sinä tulet onnelliseksi.”
“Miksi en keskustelisi
niiden muiden kuninkaiden
kanssa, jotka myös haluavat
muuttaa elämää?” ajatteli
pieni kuningas.
“Toisilta oppiminen on avain
menestykseen” jatkoi Jay C.
I. varmuudella.

Niinpä hän lähti pitkälle
matkalle vieraillakseen
muiden kuninkaiden luona.

Olipa mahtava vinkki! Kevättä rinnassa pieni
kuningas Jay C. I. jatkoi matkaansa...

Vihreä kuningas tiesi:

“Vuoria siirtänyt mies on se
sama mies, joka aloitti kantamalla pieniä
kiviä. Jos vain aloitamme ensimmäisellä
askeleella, jopa isot tehtävät voidaan voittaa.
Me voimme saavuttaa YK:n tavoitteet.
Rauha on mahdollista.”

“Miten upeaa!’’ ajatteli pieni kuningas Jay C. I.,

“juuri aloittaminen on avain positiiviseen
muutokseen.’’.
Ja niin hän matkusti eteenpäin...

Punainen kuningas neuvoi häntä:

“Myy markkinoilla kalastusvälineitä,
älä kalaa. Jos ihmiset oppivat kalastamaan,
he oppivat auttamaan itseään. Oma apu on
velvollisuutemme. Sitä on vapaus. Vapaat
ihmiset turvaavat oikeudenmukaisuuden.”

“Mahtavaa!” ajatteli Jay C. I., “se on hyödyllistä.”
Hymy kasvoillaan, pieni kuningas jatkoi matkaansa...

Violetti kuningatar sanoi hänelle:

“Ihmisen suurin aarre ei ole
heidän maalliset tavaransa Heidän suurin aarre
on heidän luonteensa ja persoonallisuutensa.
Mitä enemmän koulutat persoonaasi, sitä
paremmin voit palvella yhteiskuntaa.”

“Persoonani kouluttaminen koko elämäni ajan. Se
kuulostaa hyvältä. Se pitää meidät valppaana
kansalaistemme kohtaamissa vaikeuksissa.’’
ajatteli Jay C. I. itsekseen. Pieni kuningas matkusti
eteenpäin...

Sininen kuningas tiesi:

“Suuri persoona johtaa vain
kädellä, ilman etusijoja ja ennakkoluuloja.
Johtajuus on uskottavaa vain, kun siinä sovelletaan
samoja sääntöjä kaikille. Sukulaisuudet ja
ystävyydet eivät määrittele sitä, vaan
pelkästään laki.”

Tämä saa yhdessä elämisen paljon onnellisemmaksi,
kun ei anneta vain ystäville etusijaa. Kaikille samat
säännöt. Hyvä idea. Tämä idea turvallisesti piilossa
Jay C.I. jatkoi matkaansa...

Oranssi kuningas puhui:

“Mihin tahansa menetkin, mene
sinne koko sydämelläsi. Muista, että mikään
ei tule itsestämme ja jokaisella teolla on
arvoa vain, jos teet sen vapaaehtoisesti
koko sydämelläsi.”

Jay C. I. ryhtyi nopeasti käytännön toimiin kuninkailta ja
kuningattarilta saamiensa neuvojen pohjalta.

Yhtäkkiä pieni kuningas
Jay C.I. katsoi ylös ja
ei voinut uskoa silmiään.
Matkan päässä hän näki
linnan. Oliko hän jo takaisin
kotona?
Hän oli matkustanut
iloisena ja vaivattomasti
maailman ympäri ja saanut
mahtavia neuvoja.

Hän antoi hänen kansalaistensa matkustaa, jotta he saivat
kokea saman, mitä hän oli itse kokenut. Heidän tulisi tehdä
hyviä asioita maailmalla ja pitää hauskaa samalla kertaa. He
avasivat kotinsa, jotta toiset voisivat vierailla heidän luonaan.
He loivat sääntöjä, joita heidän vieraansa tuli noudattaa.
Se oli hauskaa.

Muut kuninkaat tajusivat, että he olivat oppineet paljon
pieneltä kuningas Jay C.I:lta. He olivat paljon onnellisempia,
koska Jay C.I. ei pitänyt mitään itsellään. Hän oli jakanut
mahtavat neuvot muiden kuninkaiden kanssa. Joka päivä he
tekivät maailmasta hieman paremman.

Yhtenä päivänä kaikki kuninkaat tapasivat jälleen. He
juhlivat koko päivän ja yön ja oppivat toinen toisiltaan ja
oppivat erityisesti toinen toisistaan. He antoivat heille
yhteisen nimen Jaycees, Jay C. I:n mukaan.

Ja koska tapaamiset olivat niin loistavia, he
alkoivat järjestää konferensseja vähintään kaksi
kertaa vuodessa.
He tapasivat maailmankokouksessa, alueellisissa
konferensseissa, kansallisissa konferensseissa
ja jopa paikallisesti he onnistuivat luoda paikkoja
tiedon vaihtoon.

Lopulta heillä oli etu suuriin, huonoihin egoisteihin
nähden.
Jaycees-joukosta tuli onnellisempi. Heistä tuli
oikeudenmukaisempia. He tekivät maistaan
värikkäämpiä ja päätyivät nauramaan yhdessä.

Tästä tuli eettistä
sitoutumista.
Jokainen kuningas
kirjoitti omat
ajatuksensa ylös ja
yhdessä he loivat
Creedinsä:

Uskomme, että:
•

Usko Jumalaan antaa ihmisen elämälle merkitystä ja
sisältöä

•

Ihmisten keskeinen veljeys on kansojen riippumattomuutta tärkeämpi

•

Taloudellinen oikeudenmukaisuus voidaan parhaiten
saavuttaa vapaiden ihmisten toimesta vapaan yrittäjyyden kautta

•

Hallinnon pitäisi nojata lakeihin eikä ihmisiin

•

Arvokkainta maan päällä on ihmisen persoonallisuus

•

Ihmiskunnan palveleminen on elämän parasta työtä
www.jci.cc

Me haluamme näyttää JCI voiman. Me
olemme monimuotoisuutta, jota ei löydy
missään muualla maailmassa. Jokainen
meistä puhuu maan virallisen kielen lisäksi
äidinkieltään, isän kieltä, alueellista kieltä ja
heimonkieltä.
Tuodaan nämä esille!
Auta meitä kertomaan meidän pieni tarina
niin monella kielellä kuin mahdollista. Käännä
ystävällisesti tämä teksti murteellesi ja
paikalliselle kielellesi.
Lähetä käännös takaisin:
jcicreed@wachsonian.de

