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Einu sinni var lítill konungur. 
Hann hét Jay Citizen fyrsti.

Jay C. I. var sorgmæddur alla daga.



Þegar hann leit í kringum sig sá hann ekkert 
nema sjálfselsku. Enginn hugsaði um 

meðborgara sína. Litlu gráu konungarnir 
hugsuðu bara um sjálfa sig og stóru gráu 
konungarnir voru enn verri. Þrátt fyrir 
þetta var enginn þeirra hamingjusamur.

Þetta var skelfilegt ástand!

Litli konungurinn Jay C. I. vildi breyta 
þessu. Hann vildi gera eitthvað fyrir 

samborgara sína: meira fyrir börn, meira 
tengt atvinnustarfsemi, meira tengt 
menntun, meira fyrir hina fátæku og 

meira tengt nærumhverfi fólks.



Hann vildi líka hlæja. Hann vildi skemmta 
sér, læra eitthvað og uppgötva þessa 

yndislegu veröld.

En hvernig átti hann, litli konungurinn, að 
gera þetta upp á eigin spýtur?

Hann velti stanslaust vöngum yfir þessu og 
fékk skyndilega hugmynd!



„Af hverju tala ég ekki við hina óngana sem 
vilja líka hafa áhrif á líf fólks?“, hugsaði itli 
konungurinn. „Að læra af öðrum er ykillinn 
að velgengni,“ hélt Jay C.I. áfram af mikilli 

sannfæringu.

Svo hann lagði af stað í langt ferðalag til að 
heimsækja aðra konunga og drottningar.



Blágræna drottningin sagði:

Mikilsverður einstaklingur spyr ekki hvað 
þjóð hans geti gert fyrir hann, heldur 

hvað hann geti gert fyrir þjóð sína. Það er 
raunverulegt bræðralag. Gerðu þetta og 

þú verður hamingjusamur.



Þetta var frábær ábending. 
Léttur í spori hélt litli konungurinn 

Jay C. I. áfram för sinni.



Maðurinn sem færði fjallið er sami maður 
og sá sem byrjaði á því að bera burtu litla 

steina. Með því að taka fyrsta skrefið 
má yfirvinna allar þrautir. Við getum náð 
markmiðum Sameinuðu þjóðanna. Friður 

er mögulegur.

Græni konungurinn var fullur 
visku:



„En dásamlegt!“, hugsaði litli konungurinn 
Jay C. I.  „Bara það að hefjast handa er 

lykillinn að jákvæðum breytingum.“

Síðan hélt hann áfram á ferðalagi sínu.



Seldu veiðistangir á markaðnum en ekki 
fisk. Ef fólk lærir að veiða, lærir það 
að bjarga sér sjálft. Sjálfshjálp er 

skylda okkar. Í henni er fólgið frelsi. 
Fólk sem er frjálst stendur vörð um 

réttlæti.

Rauði konungurinn ráðlagði honum:



„Frábært,“ hugsaði Jay C. I., 
„þetta er gagnlegt.“ 

Með bros á vör hélt hann áfram...



Mesti fjársjóður einstaklings er ekki 
veraldlegar eigur hans, heldur 

manngerð og persónuleiki. Því meira 
sem þú þjálfar persónulega eiginleika 
þína, þeim mun betur getur þú þjónað 

samfélaginu.

Fjólubláa drottningin sagði við hann:



„Að þjálfa persónulega eiginleika mína allt 
mitt líf. Það hljómar vel. Það mun halda 

okkur árvökulum gegn öllu því mótlæti sem 
meðborgarar okkar standa andspænis“, 

hugsaði Jay C. I. með sjálfum sér. 

Litli konungurinn ferðaðist enn lengra...



Mikilmenni veita handleiðslu án 
skilyrðingar og fordóma. Forysta er 

einungis trúanleg þegar eitt gildir fyrir 
alla. Sambönd og vinátta ráða ekki för, 

einungis réttvísin.

Blái konungurinn miðlaði af þekkingu sinni:



„Samfélag við náungann er miklu 
hamingjuríkara þegar vinum er ekki hyglt 
umfram aðra. Sömu reglur gilda fyrir alla. 

Þetta er góð hugmynd.“ 
Með þessa hugmynd í farteskinu hélt 

Jay C. I. áfram á ferð sinni.



Appelsínuguli konungurinn mælti:

Hvert sem þú ferð, farðu af öllu hjarta. 
Mundu að ekkert kemur frá okkur sjálfum 
og sérhver aðgerð hefur einungis gildi ef 
hún er framkvæmd af frjálsum vilja og 

heilum hug.



Skyndilega leit litli konungurinn Jay C. I. 
upp og trúði ekki sínum eigin augum. Í 

fjarska sá hann kastala. Var hann kominn 
strax aftur heim?

Hann hafði ferðast hamingjusamlega og 
fyrirhafnarlaust um heiminn og fengið 

mjög góð ráð.



Jay C. I. hófst ötullega handa við að koma í 
gagnið því sem drottningarnar og 

konungarnir höfðu ráðlagt honum að gera.

Hann bauð þegnum sínum að ferðast svo að 
þeir gætu upplifað það sama og hann 

sjálfur.

Þeir myndu einnig vinna að því að bæta 
heiminn og hafa gaman af á sama tíma. 

Þeir opnuðu heimili sín svo að aðrir gætu 
heimsótt þá. Þeir bjuggu líka til reglur 
fyrir gesti sína sem fara ætti eftir

á meðan heimsókn stæði.
Þetta þótti þeim gaman.



Hinir konungarnir áttuðu sig á því að þeir 
höfðu lært margt af litla konunginum 

Jay C. I. Þeir voru miklu hamingjusamari af 
því að Jay C. I. hafði ekki haldið neinu fyrir 

sjálfan sig. 
Hann hafði deilt öllum góðu ábendingunum 

með hinum konungunum. Sérhvern dag gerðu 
þeir heiminn örlítið betri.



Dag nokkurn hittust allir konungarnir og 
drottningarnar aftur. Þau skemmtu sér allan 
liðlangan daginn og alla nóttina, lærðu hvert 

af öðru og enn meira um hvert annað. Þau 
fundu m.a.s. nafn fyrir hópinn sinn. 

Þau nefndu sig JCI-félaga eftir litla 
konunginum Jay C. I.



Þar sem samkoman 
var svo vel heppnuð 
ákváðu þau að halda 
ráðstefnur minnst 

tvisvar á ári.

Þau hittust á 
heimsþingum, á 
álfuþingum, á 

landsþingum og þau 
náðu jafnvel að skapa 

vettvang fyrir 
samskipti í 

nærumhverfi sínu.



Loksins höfðu þau fengið forskot á stóru, 
vondu sjálfselskupúkana.

JCI-félagarnir urðu hamingjusamari. Þeir 
urðu réttlátari. Þeir gerðu löndin sín 

litríkari og enduðu á að hlæja dátt saman. 





Þannig varð til siðferðisleg skuldbinding.

Sérhver konungur skrifaði niður  hugsanir 
sínar og saman sköpuðu þeir sameiginleg 

einkunnarorð:



Það er skoðun vor:

•  Að trú veiti lífinu tilgang og takmark 

• Að bræðralag manna sé þjóðarstolti 
æðra 

• Að skipting gæðanna verði réttlátust 
við einstaklingsfrelsi og frjálst framtak 

• Að lög skuli ráða fremur en menn 

• Að manngildið sé mesti fjársjóður 
jarðar 

• Að efla og bæta mannlíf sé öllum  
verkum æðra

www.jci.cc



Við viljum sýna fram á kraftinn sem býr í JCI. Við 
státum af fjölbreytileika sem fyrirfinnst hvergi 
annars staðar í heiminum. Sérhvert okkar talar 

ekki einungis á opinberu tungumáli lands síns eða 
þjóðtungu sinni, heldur einnig á móðurtungu, 

föðurtungu, svæðisbundinni mállýsku, á 
tungumáli ættbálks.
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