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Kartą gyveno mažasis
karalius, kurio
vardas buvo Džei C. I.
Jis visą dieną buvo
liūdnas.

Kai tik apsidairydavo,
pamatydavo, kad žmonės rūpinasi
vien tik savimi. Niekas nesirūpino
kitų žmonių gerove. Maži pilki
karaliukai rūpinosi vien tik
savimi, o dideli karaliai elgėsi
dar blogiau. Ir nė vienas karalius
nebuvo laimingas.
Kokia siaubinga situacija!
Mažasis karalius Džei C.I. norėjo
tai pakeisti. Jis norėjo pagerinti
gyvenimą savo šaliai: vaikams,
verslams, švietimui, vargšams ir
vietinėms bendruomenėms.

Taip pat
jis norėjo
juoktis. Jis
norėjo gyventi
linksmai,
mokytis ir
atrasti naujų
dalykų šiame nuostabiame
pasaulyje!
Tačiau kaip mažas
karalius galėtų visa tai
pasiekti savo jėgomis? Jis
galvojo, galvojo… ir staiga
jam į galvą atėjo idėja!

Žalsvai mėlynos spalvos
karalienė jam tarė:

Didis žmogus klausia, ne ką jam gali
duoti jo šalis, o ką jis gali duoti savo šaliai.
Sukurkite broliją. Jei taip padarysite,
būsite laimingi.

“Kodėl man
nepasikalbėjus su
kitais karaliais, kurie
irgi nor pakeisti savo
gyvenimą?“ –
pagalvojo mažasis
karalius. „Mokymasis
vieniems iš kitų yra
raktas į sėkmę“ – tęsė
Džei C. I., tvirtai
įsitikinęs savo teisumu.
Ir jis išvyko į ilgą
kelionę aplankyti kitų
karalių.

Tai buvo puiki įžvalga. Artėjant
pavasariui, mažasis karalius Džei C. I. tęsė
savo kelionę…

Žaliasis karalius žinojo:

Tas, kuris pastūmė kalną, pradėjo
nuo to, kad pakėlė mažus akmenėlius.
Jeigu pradėsime nuo mažų žingsnelių,
netgi dideli darbai gali būti atlikti. Mes
galime pasiekti Jungtinių Tautų
tikslus. Taika yra įmanoma.

“Kaip puiku!” – pagalvojo mažasis
karalius Džei C. I. „Tiesiog pradėti yra
raktas į teigiamus pokyčius“. Ir jis tęsė
savo kelionę...

Raudonasis karalius jam
patarė:

Turguje pardavinėk žvejojimo
tinklus, o ne žuvis. Jeigu žmonės išmoks
žvejoti, jis galės sau padėti. Mūsų
pareiga yra išmokti padėti patiems sau.
Tai yra kelias į laisvę. O laisvi žmonės
saugo teisingumą.

“Nuostabu” – pagalvojo Džei C. I., - “ir tikrai
naudinga.” Šypsodamasis mažasis karalius
keliavo toliau…

Violetinė karalienė jam tarė:

Didžiausias žmogaus turtas yra ne
jo žemiškieji turtai, o jo charakteris
ir asmenybė. Kuo labiau treniruosite
charakterį, tuo geriau galėsite
tarnauti visuomenei.

“Reikia treniruoti charakterį visą gyvenimą.
Skamba gerai. Tai padės mums apsisaugoti
nuo daugelio bėdų, kurios užpuola žmones”,
- pagalvojo Džei C. I. Mažasis karalius
keliavo toliau…

Mėlynasis karalius žinojo:

Didis žmogus valdo vien tik
savo ranka, be favoritų ir išankstinių
vertinimų. Lyderystė tik tada yra teisėta,
kai visiems taikomos vienodos taisyklės.
Vien tik įstatymai, o ne ryšiai ir
draugystės turi valdyti.

“Žmonės bus laimingesni, kai įstatymai, o
ne draugystės turės viršenybę. Visiems
vienodos taisyklės. Gera idėja.” – šią mintį
įsidėjęs į galvą, mažasis karalius tęsė savo
keliones.

Oranžinis karalius kalbėjo:

Ka ir kur eitum, atiduok visą
savo širdį. Bet kokie mūsų veiksmai
tui vertę tik tada, kai daromi laisva valia
ir vedami širdies.

Džei C.I. greitai pritaikė tai, ką kitos karalienės ir
karaliai jam patarė.
Jis leido savo žmonėms laisvai keliauti, kad kiti irgi
įgautų tarptautinės patirties. Jie darė gerus
darbus ir linksminosi. Žmonės atvėrė savo namų duris
atvykėliams iš kitų šalių. Jie sukūrė taisykles, kurių
visi turėjo laikytis. Buvo linksma.
Mažasis karalius Džei
C. I. pakėlė galvą
ir nepatikėjo savo
akimis. Tolumoje jis
pamatė pilį. Nejaugi
jis jau grįžo namo?
Jis linksmai ir be
pastangų keliavo
aplink pasaulį ir gavo
puikių patarimų.

Kiti karaliai suprato, kad jie irgi daug ką išmoko iš
mažojo karaliaus Džei C. I. Jis džiaugėsi, kad
Džei C. I. neslėpė, ką išmoko, ir savo atradimais
dalinosi su kitais. Taip kiekvieną dieną jis darė
pasaulį truputį geresnį.

Vieną dieną karaliai vėl susitiko. Jie linksmai
praleido visą dieną ir visą naktį, išmoko dar
daugiau dalykų vienas iš kito, ir dar geriau vienas
kitą pažino. Jie netgi sau sukūrė vardą –
pasivadino Džeisiais, kaip mažasis karalius
Džei C. I.

Kadangi susitikti buvo taip linksma, jie
pradėjo organizuoti konferencijas mažiausiai
du kartus per metus.
Jie susitinka per Pasaulio kongresą,
regioninėse konferencijose, nacionalinėse
konferencijose ir vietiniuose susirinkimuose.

Pagaliau Džeisiai tapo populiaresni už
savanaudžius! Džeisiai buvo laimingesni ir
teisingesni. Jie padarė savo šalis dar
spalvingesnes ir kartu linksmai ir
laimingai gyveno.

Iš to kilo vertybės
ir įsipareigojimai.
Kiekvienas karalius
užrašė savo mintis,
ir kartu jie sukūrė
savo kredo:

Mes tikime, kad:
•

tikėjimas Dievu suteikia žmogaus gyvenimui
prasmę bei tikslą,

•

žmonių brolybė peržengia tautų suvereniteto ribas,

•

ekonominis teisingumas geriausiai gali būti
pasiektas laisvo žmogaus per laisvą veiklą

•

valdžia turi priklausyti nuo įstatymų, o ne
nuo žmonių,

•

didžiausia žemės vertybė yra žmogaus
asmenybė ir

•

tarnavimas žmonijai yra prasmingiausias
gyvenimo užsiėmimas.
www.jci.cc

Mes norime parodyti, kokia stipri yra JCI. JCI
yra įvairi kaip niekas kitas pasaulyje. Daugelis
iš mūsų kalba įvairiomis kalbomis – oficialia
savo šalies kalba, mamos kalba, tėčio kalba,
regionine arba genties kalba.
Pademonstruokime visas tas kalbas!
Prašome padėti išversti šią mažą istoriją į kiek
įmanoma daugiau kalbų. Parašykite šį tekstą
savo dialektu arba regionine kalba. Tekstą
rasite čia:
www.littlekingjci.com

