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Калісьці даўно, быў маленькі кароль. 
Яго імя было Jay грамадзяніну першым. 

Джэй С. І. быў сумны ўвесь дзень.



Калі ён азірнуўся, усё, што ён убачыў, быў 
эгаізм. Ніхто не глядзеў пасля таго, як яго 

суграмадзян. Маленькія шэрыя каралі думалі 
толькі пра сябе, вялікія шэрыя каралі былі 
яшчэ горш. Тым не менш, ні адзін з цароў 

не былі шчаслівыя. Якая жахлівая сітуацыя!

Маленькі кароль Джэй С. І. хацеў змяніць 
гэта. Ён хацеў зрабіць што-то для сваіх 

суграмадзян: больш для дзяцей, больш для 
бізнесу, больш для адукацыі, больш для 

бедных і больш для мясцовых наваколля.



І ён хацеў смяяцца, як добра. Ён хацеў 
атрымаць задавальненне ў жыцці, даведацца 

што-то і адкрыць для сябе гэты дзіўны свет! 

Але як ён мог, маленькі кароль, справіцца з 
гэтым самастойна? 

Ён задумаўся і задумаўся ... 
а потым раптам у яго была ідэя!



«Чаму я не размаўляю з іншымі каралямі, якія 
таксама хочуць змяніць жыццё?» падумаў 

маленькі кароль. «Навучанне адзін ад аднаго 
з'яўляецца ключом да поспеху,» працягваў 

Джэй К. І. з упэўненасцю. 

Таму ён пакінуў на доўгі падарожжа, каб 
наведаць іншыя кароль.



Блакітны каляровы Каралева сказаў:

Вялікі чалавек пытаецца, не тое, што іх 
краіна можа зрабіць для іх, але што яны 

могуць зрабіць для сваёй краіны. Гэта 
сапраўднае братэрства. Зрабіце гэта і вы 

будзеце шчаслівыя. 



Гэта быў выдатны савет. З вясны ў яго крок, 
маленькі кароль Джэй С. І. працягнуў свой 

шлях ...



Чалавек, які зняў гару быў тым жа 
самым чалавекам, які пачаў выносіць 

дробныя камяні. Калі мы проста пачнём 
з першым крокам, нават вялікія задачы 
могуць быць пераадолены. Мы можам 
дасягнуць мэтаў U.N .. Свет магчымы.

Зялёны кароль ведаў:



«Як дзіўна!» Падумаў маленькі кароль Джэй 
С. І., «Толькі пачынае з'яўляецца ключом да 

пазітыўных зменаў.»

І ён адправіўся на ...



На рынку прадаюць вуды, а не рыбу. Калі 
людзі вучацца лавіць рыбу, яны вучацца, 
каб дапамагчы сабе. Самадапамога наш 
абавязак. Самадапамога наш абавязак. 

Людзі, якія вольныя, абараняць 
справядлівасць.

Чырвоны кароль параіў яму:



«Выдатна,» падумаў Джэй С. І., «Гэта 
карысна.» З усмешкай на твары, маленькі 

кароль вёў ...



Найвялікшы скарб чалавека не 
з'яўляюцца іх сьвецкімі рэчамі. Іх 
найвялікшым скарбам з'яўляецца 
іх характар і асоба. Чым больш вы 

трэніруецеся характар, тым лепш вы 
можаце служыць грамадству.

Пурпурная каралева сказала яму:



«Навучанне мой герой ўсё маё жыццё. Гэта 
гучыць нядрэнна. Гэта будзе трымаць нас 
ўважлівыя да нягоды, з якімі сутыкаюцца 

нашы суграмадзяне «. 

Думаў Jay C. I. сябе. Маленькі кароль 
падарожнічаў далей ...



Вялікі чалавек вядзе з толькі рукой і 
без пераваг або забабонаў. Лідэрства 

толькі давер, калі ён прымяняе адны і 
тыя ж правілы для ўсіх. Не адносіны і 
сяброўства вызначыць гэта, але толькі 

закон.

Сіні кароль ведаў:



Гэта робіць жыццё разам значна больш 
шчаслівым, калі не толькі сябры аддаюць 

перавагу. Тыя ж правілы для ўсіх. Гэта добрая 
ідэя. З гэтай ідэяй бяспечна схаваная, Джэй С. 

І. працягнуў свае падарожжа ...



Аранжавы кароль казаў:

Дзе б вы ні ісці, туды ўсім сваім сэрцам. 
Памятаеце, што нішто не прыходзіць толькі 

ад саміх сябе і любое дзеянне мае значэнне, 
толькі калі вы робіце гэта добраахвотна ад 

усяго сэрца.



Раптам маленькі кароль Джэй С. І. глядзеў і 
не мог паверыць сваім вачам. У аддаленні ён 
пабачыў замак. Ці быў ён ужо назад дадому?

Ён падарожнічаў шчасліва і без асаблівых 
высілкаў па ўсім свеце і атрымаў выдатныя 

парады.



Джэй С. І. хутка прыступіў да рэалізацыі на 
практыцы, што ферзь і каралі раілі яму зрабіць. 
Ён дазволіў сваім людзям падарожнічаць такім 
чынам, каб яны маглі выпрабаваць тое ж самае, 

што меў. Такім чынам, яны б навучыцца працаваць 
на робячы свет лепш і атрымліваць асалоду ад 

гэтага ў той жа самы час.

Яны адкрылі свае дамы, каб іншыя маглі наведаць 
іх. Яны таксама хацелі, каб усе былі ў роўнай 
ступені адказныя таму яны ўвялі карысныя 

правілы, якія яны самі, а таксама іх госці будуць 
прытрымлівацца. 

Яны адчувалі сябе шчаслівымі.



Іншыя цары разумелі, што яны шмат чаму 
навучыліся ад маленькага караля Jay C. I. 

Яны былі значна шчаслівей, таму што Jay C. 
I. не трымаў нічога сабе. Ён падзяляе вялікія 
падказкі з іншымі царамі. Кожны дзень, яны 

зрабілі свет крыху лепш.



Аднойчы, усе цары сустрэліся зноў. Яны 
тусаваліся ўвесь дзень і ўсю ноч і даведаўся 

адзін ад аднаго і даведаліся яшчэ больш адзін 
пра аднаго. Яны нават далі сабе імя. 

Яны назвалі сябе Jaycees, пасля маленькага 
караля Jay C. I.



І таму, што сустрэчы былі 
настолькі выдатна, што 

яны пачалі арганізоўваць 
канферэнцыі па меншай 

меры два разы на год. 

Яны сустрэліся на 
Сусветным Кангрэсе, 

на рэгіянальных 
канферэнцыях, 
нацыянальных 

канферэнцыях і нават 
на мясцовым узроўні ім 

атрымалася стварыць 
платформу для абмену.



Нарэшце, яны мелі перавагу над вялікімі, 
дрэнна эгаістамі!

У Jaycees стаў больш шчаслівым. Яны сталі 
яшчэ больш цудоўным. Яны зрабілі іх краіну 
больш маляўнічай і скончылі смяяцца разам.





З гэтага прыйшла этыка абавязацельствы. 

Кожны цар запісваў свае думкі, і разам яны 
стварылі свой сімвал веры:



Мы верым:

• Гэтая вера ў Бога надае сэнс і мэта 
чалавечага жыцця; 

• Тое, што брацтва людзей выходзіць за межы 
суверэнітэту нацый; 

• Гэта эканамічная справядлівасць 
лепш за ўсё можа быць выйграная 
свабоднымі людзьмі праз свабоднае 
прадпрымальніцтва; 

• Гэта ўрад павінен быць законаў, а не 
людзей; 

• вялікі скарб, што Зямля ляжыць у чалавечай 
асобы і; 

• Гэта служэнне чалавецтву з'яўляецца 
лепшай працай жыцця 



Мы хочам паказаць сілу МПМ мае. Мы 
разнясенне, што нідзе ў свеце. Кожны з нас 
гаворыць не толькі афіцыйная мова сваёй 
краіны, але і родную мову, бацька мова, 

рэгіянальная мова, племянной мову. 

Давайце збярэм іх на шоў! 

Калі ласка, дапамажыце нам распавесці нашу 
маленькую гісторыю, як многія мовы, як гэта 
магчыма. Калі ласка, перавесці гэты тэкст на 

свой дыялект і рэгіянальная мова. 

Калі ласка, дашліце свой пераклад назад:
book@littlekingjci.com
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