
Etika predanosti

Mladi kralj Jay C. I.
Hrvatska verzija



Jednom davno živio je 
mladi kralj. Ime mu je 
bilo Jay Citizen Prvi. 

Jay C. I. je bio tužan 
tijekom cijelog dana.

www.littlekingjci.com

Pomozite da ispričamo našu kratku priču na što više jezika. Prevedite ovaj tekst 
na svoj dijalekt ili lokalni govor.

od Friedhelma Wachsa
Senator broj 62758 | Predsjednik europskog senata 2018/19
Prevoditelj: Marko Ignjatić
Jezik: Croation (Hrvatski)



Kad je gledao oko sebe, vidio je 
samo egoizam. Nitko nije brinuo 
za svoje bližnje. Mali sivi kraljevi 
su mislili samo na sebe, dok je 
veliki sivi kralj bio najgori. 
Zapravo, nitko od kraljeva nije 
bio sretan.

Kakva strašna situacija!

Mladi kralj Jay C. I. je želio 
promijeniti to. Želio je nešto 
učiniti za svoje sugrađane, za 
djecu, za tvrtke, za obrazovanje, 
za siromašne i za lokalnu 
zajednicu.

I želio se 
smijati. Želio 
se zabavljati, 
naučiti nešto 
novo i otkriti 
taj prekrasan 
svijet.

Ali kako bi on, mladi kralj, 
mogao to sam uraditi?

Razmišljao je i razmišljao, 
dok u konačnici nije dobio 
ideju!



„Mogao bih razgovarati 
s drugim kraljevima koji 

također žele 
promijeniti živote“, 

pomislio je kralj. 
„Učenje od drugih 
ključ je uspjeha“, 

nastavio je Jay C. I. 
sa sigurnošću.

Tako je on krenuo na 
dugo putovanje kako bi 

posjetio druge kraljeve.

Plavozelena kraljica je rekla: 

Osobit čovjek ne pita što njegova 
domovina može učiniti za njega, već što on 
može učiniti za domovinu. To je istinsko 
zajedništvo. Uradi to i biti ćeš sretan.



Ovo je bio odličan savjet. S proljećem u 
svom koraku, mladi kralj Jay C. I. je 
nastavio putovanje... Čovjek koji je pomjerio planinu 

je isti onaj koji je prenosio malo kamenje.
Ako krenemo s prvim korakom, i veliki 

zadatci se mogu savladati. Možemo 
postići ciljeve Ujedinjenih naroda. 

Mir je moguć.

Zeleni kralj je znao:



Crveni kralj ga je 
savjetovao:"Kako krasno!" pomislio je mladi kralj Jay 

C. I., "pravi početak je ključ
pozitivne promjene." I tako je nastavio 
putovanje...

Na tržnici prodaješ
štapove za pecanje, ne ribu. 

Ako ljudi nauče ribolov, naučit će i
pomoći sami sebi. To je sloboda.

Samo slobodni ljudi čuvaju pravdu.



Ljubičasta kraljica mu je rekla:

Najveće vrijednosti čovjeka nisu 
ovozemaljske stvari. Karakter i osobnost 
je najveća vrijednost. Što više razvijaš 

osobnost bolje ćeš služiti zajednici.

"Odlično", pomislio je Jay C. I, "to je 
korisno." Sa smiješkom na licu, mladi kralj 
je nastavio...



Plavi kralj je govorio:

Osobit čovjek vodi po 
pravdi a ne po podobnosti. 

Rukovođenje je vjerodostojno samo ako 
su pravila jednaka za sve. Prijateljstvo 

to ne određuje, već pravo.

"Razvijati svoju osobnost tijekom cijelog 
života. Žvuči super. Jedino tako ćemo se 
moći usmjeriti na potrebe naše zajednice." 
Rekao je Jay C. I. sam sebi i nastavio 
dalje...



Narančasti kralj je govorio:

Gdje god ideš, idi s punim 
srcem. Zapamti da ništa ne dolazi samo 

od sebe i da bilo koje djelo ima vrijednost 
samo ako radiš dobrovoljno 

punog srca.

Ovo čini život mnogo sretnijim, kada se 
prednost ne daje samo prijateljima. 
Jednaka pravila za sve. To je dobra ideja. 
Jay C. I. je ovo odlično prihvatio te 
nastavio putovati dalje...



Jay C. I. je brzo uveo u praksu sve ono što su ga 
druge kraljice i kraljevi savjetovali. 

Dopustio je svojim bližnjim putovanja kako bi i oni 
mogli iskusiti sve kao i on. Trebali bi činiti dobro 

po svijetu i zabavljati se u isto vrijeme. A i otvorili 
su svoje domove kako bi ih drugi mogli posjetiti. I 
stvorili su pravila koja će i drugi poštivati. Bilo je 

zabavno.
Iznenada, mladi kralj 
Jay C. I. je podigao 
pogled i nije mogao 
vjerovati svojim 
očima. U daljini je 
vidio dvor. Je li već 
bio doma?

Putovao je sretno i 
bez napora diljem 
svijeta i primio je 
sjajne savjete.



Jednog dana svi kraljevi su se sreli. Družili su se 
cijeli dan i noć i učili jedni od drugih, i još bolje 
se upoznali. Čak su i ime sebi dali. Nazvali su se 

Jaysijevci, po kralju Jay C. I.

Drugi kraljevi su shvatili da su naučili mnogo od 
mladog kralja Jay C. I. Bili su sretniji što on to nije 

zadržao samo za sebe. Podijelio je sve savjete s 
drugim kraljevima. Svakog novog dana, oni su svijet 

učinili malo boljim.



I zato što su im druženja bila prekrasna, oni 
su počeli organizirati skupove bar dva puta 

godišnje.

Sastajali su se na Svjetskom kongresu, 
regionalnim i nacionalnim konferencijama, a 

čak su i uspjeli stvoriti prostor i za razmjene.

U konačnici, napravili su prednost u odnosu na 
velike i zle egoiste. 

Jaysijevci su postali sretniji, i pravedniji. 
Učinili su svoje zajednice šarenijim i skupa su 

se smijali.



Mi vjerujemo da:

• vjera daje smisao i svrhu ljudskom životu 

• prijateljstvo među ljudima prelazi  
suverenitet država 

• ekonomsku pravednost najbolje mogu dostići 
slobodni ljudi kroz slobodno poduzetništvo 

• vladavina prava je bolja od vladavine jednog 
čovjeka,  

• najveća vrijednost leži u ljudskoj osobnosti  

• služenje čovječanstvu najbolje je životno 
djelo. 

Iz ovoga je 
proizašla etika 
predanosti.

Svaki kralj je 
napisao svoje misli 
i skupa su stvorili 
vrijednosti:

www.jci.cc



Želimo pokazati snagu JCI-a. Raznovrsni smo 
i to se ne nalazi više nigdje na svijetu. Svatko 

od nas govori ne samo službenim jezikom 
svoje države, već i materinjim jezikom kao i 

lokalnim govorom. 

Pokažimo to!

Pomozite da ispričamo našu kratku priču na 
što više jezika. Prevedite ovaj tekst na svoj 

dijalekt ili lokalni govor.

Prijevod pošaljite na:
jcicreed@wachsonian.de




