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Egyszer régen, élt egy kis király.
Jay Citizen, I. azaz az első.

Jay C. I szomorú volt egész nap.



Amikor körülnézett, minden, amit látott, 
önző volt. Senki sem vigyázott 

polgártársaira. A kis szürke királyok csak 
magukra gondoltak, a nagy szürke királyok 
még rosszabbak voltak. És, a királyok sem 

voltak boldogok.

Milyen szörnyű helyzet!

A kis király, Jay C. I  ez meg akarta 
változtatni. Szerettet volna tenni valamit 
a polgárai számára: többet a gyerekekért, 
többet a munkáért, többet az oktatásért, 

többet a szegények számára és a helyi 
lakosság körében.



És nevetni akart. Szerette volna élvezni az 
életet, tanulni valamit és felfedezni ezt a 

csodálatos világot!

De hogyan tudja ő, a kis király ezt kezelni?

Gondolkodott és Gondolkodott ... és 
hirtelen egy remek ötlete támadt!



"Miért nem beszélek a többi királlyal, aki 
meg akarja változtatni az életét?"

"Tanulás egymástól a siker kulcsa" - fo-
lytatta Jay C. I. 

Ezért hosszú útra indult, hogy 
meglátogassa a többi királyt.



A ciánszínű királynő azt mondta:

A nagyszerű ember nem kérdezi meg, 
mit tesz meg neki az ország, hanem hogy 
Ő mit tehet az országáért. Ez az igazi 

testvériség. Ezt tedd, ha boldog akarsz 
lenni. 



Ez remek tipp volt. Egy kis tavasszal a kis 
Jay C. I. király folytatta útját ...



Az a férfi, aki eltávolította a hegyet, 
ugyanaz volt, aki kis kövekkel kezdte. 
Ha csak az első lépéssel indulunk el, 

akkor is nagy feladatokon lehet 
felülkerekedni. El tudjuk érni akár az 

ENSZ céljait. Béke lehet.

A zöld király tudta:



"Milyen csodálatos!" Jay C. I., a kis király, 
gondolta: "ha valamit elkezdünk, az már a 

pozitív változás kulcsa".

És így ment tovább ...



A piacon értékesítsenek 
halászhorgokat, nem halat. Ha az 
emberek megtanulnak halászni, 

megtanulják segíteni magukat. Az 
önsegítés a mi kötelességünk. Ez a 
szabadság. Azok, akik szabadok, 

igazságosságot biztosítanak.

A vörös király azt tanácsolta neki:



"Remek", gondolta Jay C. I "ez hasznos." 
mosollyal az arcán….



Egy ember legnagyobb kincse nem földi 
tárgya. Legnagyobb kincsünk a 

karakterük és a személyiségük. Minél 
többet képzed magad, annál jobb 
leszel a társadalom szolgálatában.

A lila királynő azt mondta neki:



"Képezni magam egész életemben. Ez jól 
hangzik. Ez segit nem figyelmen kívül hagyni 

a polgárainkkal szembeni nehézségekkel 
kapcsolatos figyelmeztetéseket. "Jay C. I. 

gondolkodott magában. 

A kis király tovább utazott ...



A nagyszerű ember, preferencia vagy 
előítélet nélkül vezet. A vezetés csak 

akkor hiteles, ha ugyanazokat a 
szabályokat alkalmazza mindenkivel 

szemben. Ne barátság, vagy 
kapcsolatok, egyedül a törvény 

szabályoz.

A kék király tudta:



Boldogabbá teszi, ha nem csak a barátokat 
részesiti előnyben. Ugyanazok a szabályok 

mindenkinek. Ez jó ötlet. Ezzel az 
elképzeléssel, Jay C. I. folytatta 

utazását ...



A narancssárga király így szólt:

Bárhová is megy, menj oda az egész 
szíveddel. Akkor igazi, ha ezt teljes 

szívvel önként csinálod.



Hirtelen a kis király Jay C. I felnéztem, és 
nem tudott hinni a szemének. A távolban 

látott egy várat. Mi van, már otthon is van?

A világon boldogan és könnyedén utazott, 
és remek tanácsokat kapott.



Jay C. I. gyorsan elkezdete mindazt 
megvalósitani, amit a királynők és királyok 

tanácsoltak neki. 
Engedte népét utazni, hogy ők is 

megtapasztalják azt amit ő. Hogyan lehet 
jót cselekedni, és élvezni ugyanabban az 

időben. 

Kinyitották otthonaikat, hogy mások is 
meglátogathassák őket. Szabályokat 

hoztak, amit vendégeiknek is követni kell, 
de mindez jó móka volt.



A többi király rájött, hogy sokat tanultak 
Jay C. I.  Nagyon boldogok voltak, mert 

Jay C.I nem tartott meg magának semmit.
Megosztotta a nagy tippeket a többi 

királlyal. Minden nap könnyebbé tették 
a világot.



Egy nap újra találkoztak a királyok. 
Buliztak egész nap és egész éjszaka, 
tanultak egymástól, és még többet 

megtudtak egymásról. Még egy nevet is 
adtak maguknak, “Jaycees”, a kis király, 

Jay C. I. után.



És mivel a 
találkozások olyan 

csodálatosak voltak, 
évente kétszer vettek 
részt konferenciákon.

A világkongresszuson, 
regionális 

konferenciákon, 
országos konferenciákon 

és akár helyben 
irányított 

csereprogramokon.



Végül jobbak lett, mint a rossz, gonosz 
egoisták.

A „Jaycees“ tagok boldogabbak lettek. Még 
igazságosabbá váltak. Országuk színesebbé 

vált, és együtt nevetettek.





Ebből lett a elkötelezettség etikája.

Mindenki leírta a gondolatait, és együtt 
teremtették meg Krédójukat:



Hisszük:

• Hogy a hit ad értelmet és célt ad az 
emberi életnek. 

• Hogy az emberek testvérisége  
meghaladja a nemzetek szuverenitását. 

• A gazdasági igazságosság leginkább 
szabad vállalkozáson keresztül nyerhet 
teret 

• A kormány törvények, és ne emberek 
által legyen irányitva 

• A föld legnagyobb kincse az emberi 
személyiségben rejlik és 

• az emberiség szolgálata az élet legjobb 
munkája



Meg akarjuk mutatni a JCI erejét. Olyan 
sokszínűség vagyunk, ami sehol nincs a világon. 

Sokan nemcsak az ország hivatalos nyelvét, hanem 
anyanyelvet, apa nyelvet, regionális nyelvet, vagy 

akár törzsi nyelvet is beszélünk.

Mutassuk meg őket!

Kérem, segítsen nekünk elmondani kis 
történetünket a lehető legtöbb nyelven. Kérjük, 
fordítsa le ezt a szöveget az ismert dialektusra 

és a regionális nyelvre.

Kérjük, küldje vissza fordítását:
book@littlekingjci.com
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