
Predanost etiki

Mali kralj Jay C. I.
Slovenska različica



od Friedhelm Wachs | Senator # 62758
Predsednik Evropskega senata 2018/19

Prevajalec: Ines Stupica
Jezik: Slovenian (Slovenščina)

www.littlekingjci.com

Pomagajte nam, da razbobnamo našo kratko zgodbico 
v čim večih jezikih. Prevedite to besedilo v vaše narečje 

ali lokalni jezik. 
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Nekoč pred davnimi časi je živel mali kralj. 
Ime mu je bilo Jay Citizen Prvi. 

Jay C. I. je bil po cele dneve žalosten.



Kamorkoli je pogledal je videl samo 
sebičnost. Nihče se ni zanimal za svojega 

soseda. Mali sivi kralji so razmišljali samo o 
sebi. Veliki sivi kralji so bili še veliko slabši. 

Pravzaprav, pa ni bil noben kralj srečen. 

Kakšno grozno stanje!

Mali kralj Jay C. I. je to situacijo želel 
spremeniti. Želel je storiti nekaj za svoje 

sodržavljane: več za otroke, več za 
podjetja, več za izobraževanje, več za 

revne in več za lokalno skupnost.



Prav tako pa se je hotel spet smejati. Želel 
si je zabavati, se naučiti nekaj novega in 

odkriti ta čudoviti svet. 

Toda kako bi mali kralj to lahko naredil 
sam?

Razmišljal je in razmišljal in nenadoma se 
mu je porodila ideja! 



"Lahko bi se pogovarjal z drugimi 
kralji, ki prav tako želijo nekaj spremeniti v 
življenju," je pomislil mali kralj. "Učiti se od 
drugih je ključ do uspeha," je prepričljivo 

nadaljeval Jay C. I.

Tako se je podal na dolgo pot z namenom, 
da obišče druge kralje.



Modrozelena kraljica je rekla:

Pomembna oseba ne sprašuje, kaj lahko 
njegova domovina naredi za njega, ampak 

kaj on lahko naredi za svojo domovino. 
To je pravo bratstvo. Naredi tako in boš 

srečen.



To je bil dober nasvet in mali kralj 
Jay C. I. je z lahkim korakom nadaljeval 

svoje potovanje...



Človek, ki je premaknil goro je ta, 
ki je začel prelagati male kamne. Če 
začnemo s prvim korakom je mogoče 
premagati tudi velike naloge. Tako 
lahko dosežemo cilje Združenih 

narodov...  Mir je mogoč.

Modrosti zelenega kralja so bile:



"Kako čudovito!" , si je mislil mali kralj 
Jay C. I., "začetek je ključ do pozitivne 

spremembe." 

In tako je nadaljeval potovanje ...



Na trgu prodajaj ribiške palice, ne 
ribe. Če se bodo ljudje naučili ribolova, 

se bodo naučili pomagati  sami sebi. 
To je svoboda in svobodni ljudje lahko 

skrbijo za pravičnost.

Rdeči kralj mu je svetoval:



"Super," si je mislil Jay C. I., 
"to je koristno."

Z nasmehom na obrazu je mali kralj 
nadaljeval svojo pot ...



Največje vrednote človeka niso 
svetovne dobrine, največja vrednota je 

karakter in osebnost. Bolj ko 
razvijate svojo osebnost, bolje boste 

lahko služili skupnosti.

Vijolična kraljica mu je rekla:



"Razvijati svojo osebnost vse življenje, to 
se dobro sliši. To je način, ki nas opomni in 

sooči na potrebe naše skupnosti", 
si je rekel mali kralj Jay C. I. in 

nadaljeval svojo pot...



Odličen človek vodi pravično in brez 
preferiranja ali predsodkov. 
Vodenje je verodostojno, če 

veljajo za vse enaka pravila. Pravila pa 
ne določajo razmerja in prijateljstva, 

pač pa zakon sam!

Modri kralj je rekel:



"Tako se v skupnosti živi veliko srečnejše, 
če se ne daje prednosti samo prijateljem. 
Enaka pravila za vse. To je dobra ideja." 

Jay C. I. je ta nasvet zelo dobro sprejel in 
odpotoval naprej...



Oranžni kralj je dejal:

Kamorkoli greš, pojdi tja s celim srcem. 
Zapomni si, da nič ne pride od nas samih 
in da ima vsako delo vrednost samo, če je 
opravljeno prostovoljno in z vsem srcem.



Nenadoma  se je mali kralj Jay C. I. zazrl 
v daljavo in ni mogel verjeti svojim očem. 
Zagledal je grad. Ali je bil res že doma?

Srečno in brez napora je potoval po 
celem svetu in povsod prejel zelo 

koristne nasvete.



Jay C. I. je hitro uveljavil vse, kar so mu 
kraljice in kralji svetovali in polagali na 

srce.

Svoje ljudstvo je poslal na potovanja, da so 
tudi oni lahko izkusili kar je doživel sam. 

Po svetu morajo delati dobro in se 
istočasno zabavati. Ljudstvo je odprlo vrata 

svojih domov, da so jih drugi lahko 
obiskovali. Ustvarili so si pravila, ki 

jih morajo spoštovati vsi. 
Bilo je zabavno.



Kralji so spoznali, da so se od malega kralja 
Jay C. I. pravzaprav veliko naučili. 

Postali so  srečnejši, saj Jay C.I. nasvetov 
ni obrdžal zase, temveč jih je delil z vsemi 

kralji. Tako je svet vsak dan svet postal 
malo boljši. 



Nekega dne so se vsi kralji zopet srečali. 
Družili so se ves dan in celo noč, se učili 

od drugdrugega ter se še bolje spoznavali.  
Nadeli so si celo ime Jaysiajevci, po malem 

kralju Jay C.I.



In ker so bila njihova 
srečanja tako dobra, 
so pričeli organizirati 
srečanja vsaj dvakrat 

letno.

Sestali so se na 
Svetovnem kongresu, 

regionalnih in nacionalnih 
konferencah ter celo 

uspeli ustvariti 
platformo, kjer se 

lahko med sabo 
izmenjujejo.



Na tak način so končno lahko pričeli 
kljubovati zlobnim egoistom. 

Jaysiajevci so postali srečnejši in 
pravičnejši. Svojo skupnost so naredili bolj 

barvito, ki se lahko smeje skupaj. 





Od tega pride predanost etiki.

Vsak kralj je napisal svoje misli in skupaj so 
ustvaril svoje vrednote:



Verjamemo, da:

• vera daje smisel in namen človekovemu 
življenju 

• prijateljstvo med ljudmi presega 
državno suverenost 

• gospodarsko pravičnost najbolje 
dosežejo svobodni ljudje s svobodnim 
podjetjem 

• je pravna država boljša kot pravilo 
enega človeka,  

• je največja vrednota človeška 
osebnost, 

• je služba človeštvu naboljše delo v 
življenju 



Želimo pokazati  kakšno moč ima JCI. Mi smo 
raznoliki in to ni mogoče najti nikjer drugje na 

svetu. Ne govorimo samo uradni jezik naše države, 
temveč tudi materni jezik, jezik očeta, lokalni jezik, 

skupni jezik.

Pokažimo kaj zmoremo!

Pomagajte nam, da razbobnamo našo kratko 
zgodbico v čim večih jezikih. Prevedite to besedilo 

v vaše narečje ali lokalni jezik. 

Prevod pošljite na:
book@littlekingjci.com
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