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Једном давно живео
је један краљевић.
Звао се Џеј Ситизен
Први.
Џеј Си I је био тужан
сваки дан.

Постматрајући свет око себе
видио је само егоизам. Нико
није водио рачуна о грађанима.
Мали сиви краљеви су
мислили само на себе, док су
велики сиви краљеви били још
гори. Уистину, нико од краљева
није био срећан.
Престрашно!
Краљевић Џеј Си I је хтео да
промени то. Хтео је да уради
нешто за своје грађане: више
за децу, више за предузећа,
више за просвету, више за
сиромашне, више за
комшилук.

И хтео је да
се смеје. Хтео
је да се забавља,
да научи нешто
ново и открије
овај предиван
свет око себе.
Али како би он,
краљевић, то сам
могао да уради?
Мислио је и мислио док
најзад није смислио.

Плавозелена краљица му је рекла:

Велики човек не пита шта његова
земља може да уради за њега, него шта
он може да уради за своју земљу.
То је истинско братство.
Уради тако и бићеш срећан.
„Могао бих да
разговарам с другим
краљевима који желе
да промене овај свет“,
помислио је
краљевић. „Учити од
других кључ је успеха“,
закључио је Џеј Си
I са сигурношћу.
И тако је кренуо на
дуго путовање да
посети друге краљеве.

Ово је био прави савет. Пун полета, краљевић
Џеј Си I је наставио своју пустоловину...

Зелени краљ је био мудар:

Човек који је померио
планину је исти онај који је преносио
мало камење. Ако направимо први корак
на прави начин, моћи ћемо да савладамо
велике изазове. Можемо да достигнемо
циљеве Уједињених нација.
Мир је могућ.

„Ово је невероватно“, помислио је краљевић
Џеј Си I, „добар почетак је кључ позитивне
промене“. У том духу је наставио своје
путовање...

Црвени краљ га је
посаветовао:

На пијаци треба продавати
штапове за пецање, а не рибу. Ако
људи науче да пецају, научиће и да
помажу сами себи. То ти је слобода.
Слободни људи чувају правду.

„Одлично“, помислио је Џеј Си I, „то је
корисно“. Насмејани краљевић је тако
наставио даље...

Љубичаста краљица му је рекла:

Највеће благо човечанства нису
овоземаљске ствари. Личност и
карактер су највећа блага. Што више
градиш своју личност, боље ћеш
служити друштву.

„Да градим свој карактер целог живота.
Звучи добро. Једино тако ћемо моћи да се
усмеримо на праве потребе нашег друштва“.
Помисли Џеј Си I и настави путовати даље...

Плави краљ је говорио:

Прави човек управља по
правди, а не по својим преференцијама.
Лидерство има кредибилитет само ако
су правила иста за све. И то не уређују
ортаци, већ право.

Када се приоритет не даје само ортацима,
заједички живот је много срећнији. Једнака
правила за све. Добра идеја. Џеј Си I је ово
супер прихватио и наставио даље путовати...

Наранџасти краљ је говорио:

Куд год да кренеш, путуј
пуног срца. Знај да ништа не долази
само од себе и да свако дело има
вредност само ако га радиш
добровољно и пуног срца.

Џеј Си I је убрзо увео у праксу све оно шта су га друге
краљице и други краљеви научили.
Дао је својим грађанима да путују како би и они могли
да прођу исто што и он. Они би требало да чине добро
по свету и забављају се у исто време. А и отворили су
своје домове да их други могу посетити.
И написали су правила која ће и други да поштују.
Било је супер.
Изненада, краљевић
Џеј Си I је подигао
главу и није могао
веровати својим
очима. У даљини је
видео дворац. Да ли
је већ стигао својој
кући?
Путовао је сав сретан
и без имало напора
преко целог света
и донео је одличне
савете.

Други краљеви су схватили да су научили много од
краљевића Џеј Си I. Били су пресрећни што он то
није оставио само за себе. Он је поделио све савете
с другим краљевима. Сваки нови дан они су свет
чинили мало бољим местом.

Једног дана сви краљеви су се срели поново.
Дружили су се по цели дан и ноћ и учили једни
од других и још боље се упознавали. Чак су дали
својој дружини и име. Назвали су се Џејсијевци,
по краљу Џеј Си I.

Због тога што су им дружења била предивна,
почели су да организују саборе бар два пута у
години дана.
Састајали су се на Светском конгресу,
регионалним и националним конференцијама,
а успели су чак да направе простор за размене.

На крају, постали су јачи и бољи од великих
и злокобних егоиста.
Џејсијевци су постали срећнији и
праведнији. Унели су боје у своје друштво и
заједно су у њему уживали смејући се.

Из тога је дошла
етика посвећености.
Сваки од краљева
је написао своје
замисли и заједно су
написали вредности:

Ми верујемо да:
•

вера у Бога даје смисао и сврху животу;

•

пријатељство међу људима превазилази
суверенитет народа;

•

економску праведност најбоље могу да
постигну слободни људи кроз слободно
предузетништво;

•

владавина права је боља од владавине
једног човека;

•

највећа вредност лежи у човековој
личности;

•

служење човечанству је најбољи посао
живота.
www.jci.cc

Желимо да покажемо снагу ЏејСиАја (JCI).
Наша различитост не може да се нађе више
нигде на свету. Свако од нас не говори само
службеним језиком своје државе, већ и
матерњим језиком, као и локалним говором.
Идемо то да покажемо!
Помозите да испричамо нашу кратку причу на
што више језика. Молимо да преведете овај
текст на свој дијалекат или локални говор.
Молимо да превод пошаљете на:
jcicreed@wachsonian.de

