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Iam post iom da tempo estis iomete reĝo. 
Lia nomo estis Jay Citizen la unua. 

Jaja C. I. Estis malĝoja dum la tuta tago.



Kiam li ĉirkaŭrigardis, ĉio, kion li vidis, estis 
egoismo Neniu atentis siajn samurbanojn. 
La grizaj reĝoj pensis nur pri si mem, la 
grandaj grizaj reĝoj eĉ pli malboniĝis. 

Ankoraŭ tiel, neniu el la reĝoj estis feliĉa.

Kia terura situacio! 

La malgranda reĝo Jaja C. I. volis ŝanĝi ĉi 
tion. Li volis fari ion por siaj kunuloj: pli por 
la infanoj, pli por komercoj, pli por edukado, 

pli por la malriĉuloj kaj pli por lokaj 
kvartaloj.



Kaj li volis ridi ankaŭ. Li volis amuzi en la 
vivo, lerni ion kaj malkovri ĉi tiun mirindan 

mondon! 

Sed kiel li povus, la malgranda reĝo, admi-
nistri ĉi tion? 

Li pensis kaj pripensis ... 
kaj subite li havis ideon!



"Kial mi ne parolas kun la aliaj reĝoj, kiuj 
ankaŭ volas ŝanĝi vivojn?" pensis la 

malgranda Reĝo. "Lerni unu la alian estas la 
ŝlosilo por sukceso daŭrigis Jay C. I. 

kun certeco. 

Do li foriris longa vojaĝo por viziti la aliajn 
reĝojn.



La cin-kolora reĝino diris:

La granda persono ne demandas, kion 
ilia lando povas fari por ili, sed kion 
ili povas fari por sia lando. Tio estas 

vera fraterno. Faru ĉi tion kaj vi estos 
feliĉa. 



Tio estis bonega beko. Kun printempo en lia 
paŝo, la malgranda Reĝo Jaja C. I. daŭrigis 

sian vojaĝon ...



La viro, kiu forigis la monton, estis la sama 
viro, kiu komencis forporti malgrandajn 
ŝtonojn. Se ni nur komencos kun la unua 

paŝo, eĉ grandaj taskoj povas esti 
superitaj. Ni povas atingi la celojn de la 

U.N .. Paco estas ebla.

La verda reĝo sciis:



"Kiel mirinda!" Pensis la malgranda Reĝo Jay 
C. I., "Nur komencanta estas la ŝlosilo por 

pozitiva ŝanĝo." 

Kaj do li vojaĝis sur ...



En la merkato, vendu fiŝkaptistojn, ne 
fiŝojn. Se la homoj lernas fiŝi, ili lernas 

helpi sin mem. Mem-helpo estas nia devo. 
Ĉi tio estas libereco. Homoj, kiuj estas 

senpagaj, defendas justecon.

La ruĝa reĝo konsilis lin:



"Granda," pensis Jay C. I., "Tio estas 
helpema." Kun rideto sur la vizaĝo, la 

malgranda reĝo daŭris ...



La plej granda trezoro de persono ne 
estas iliaj mondaj posedaĵoj. Ilia plej 

granda trezoro estas ilia karaktero kaj 
personeco. Ju pli vi trejnas karakteron, 

La pli bona vi povas servi socion.

La purpura reĝino diris al li:



"Trejnante mian karakteron mian tutan 
vivon. Tio sonas bone. Ĉi tio subtenos nin 

atentaj pri la kontraŭfluo de niaj 
samurbanoj. " Pensis Jay C. I. al si mem. 

La malgranda reĝo vojaĝis plu ...



La granda persono kondukas per 
justa mano kaj sen prefero aŭ antaŭjuĝo. 
Ĉefeco nur estas kredebla kiam ĝi aplikas 
la samajn regulojn al ĉiuj. Ne rilatoj kaj 
amikecoj determinas ĉi tion, sed nur la 

leĝon.

La blua reĝo sciis:



Ĉi tio faras vivon kune multe pli feliĉa, kiam 
ne nur amikoj ricevas preferon. La samaj 

reguloj por ĉiuj. Tio estas bona ideo. 

Kun ĉi tiu ideo sekure forkaptita, Jay C. I. 
Daŭrigis siajn vojaĝojn ...



La oranĝa reĝo parolis:

Kien ajn vi iros, iru tien kun via tuta koro.
 Memoru, ke nenio venas nur de ni mem 

kaj iu ago havas valoro nur se vi faros ĝin 
propra-vole kun via tuta koro.



Subite la malgranda reĝo Jay C. Mi 
ekrigardis kaj ne povis kredi siajn okulojn. 

En la malproksimo li vidis kastelon. Ĉu li 
jam reiris hejmen? 

Li vojaĝis feliĉe kaj senĉese ĉirkaŭ la 
mondo kaj ricevis grandajn konsilojn.



Jaja C. I. rapide komencis praktiki kion la reĝinoj kaj 
reĝoj konsilis al li fari. Li ebligis siajn homojn vojaĝi 
por ke ili povu sperti la samon, kiun li havis. Tiel ili 

lernis kiel labori fari la mondon pli bonan lokon kaj ĝui 
ĝin samtempe.

Ili malfermis siajn hejmojn por ke aliaj povu viziti ilin. 
Ili ankaŭ volis, ke ĉiuj estu same respondecaj, tiel ke 

ili enkondukis helpemajn regulojn, kiujn ili mem kaj iliaj 
gastoj sekvos. 

Ili sentis feliĉaj.



La aliaj reĝoj konsciis, ke ili multe lernis de 
la malgranda reĝo Jaja C. Ili multe pli feliĉis, 

ĉar Jaja C. Mi tute ne haltis al si mem. Li 
dividis la grandajn konsiletojn kun la aliaj 

reĝoj. Ĉiutage ili faris iom pli bonan mondon.



Unu tagon ĉiuj reĝoj renkontiĝis. 
Ili dividis la tutan tagon kaj la tutan nokton 

kaj lernis unu de la alia kaj lernis eĉ pli 
pri unu la alian. Ili eĉ donis al si nomon. 
Ili nomis sin Jaycees, post la malgranda 

reĝo Jay C.



Kaj ĉar la kunvenoj estis 
tiel mirindaj, ili komencis 

organizi konferencojn 
almenaŭ dufoje jare. 

Ili renkontis ĉe la 
monda Kongreso, ĉe 

regionaj konferencoj, 
naciaj konferencoj kaj 

eĉ loke sukcesis 
krei platformojn por 

interŝanĝo.



Fine ili havis avantaĝon super la grandaj, 
malbonaj egoistoj!

La Jaycees fariĝis pli feliĉaj. Ili iĝis eĉ pli 
belaj. Ili faris iliajn landojn pli pitoreskaj 

kaj finis ridi kune.





De ĉi tio venis etiko de devontigo.

 Ĉiu reĝo skribis iliajn pensojn kaj kune ili 
kreis sian kredon:



Ni kredas:

• Tiu fido al Dio donas signifon kaj celon al 
homa vivo  

• La frateco de homo transciendas la su-
verenecon de nacioj 

• Tiu ekonomia justeco plej bone povas 
esti gajnita de liberaj homoj per libera 
entrepreno 

• Tiu registaro devus esti leĝaj prefere ol 
homoj 

• Tiu granda trezoro de la tero kuŝas en 
homa personeco kaj 

• Tiu servo al la homaro estas la plej bona 
vivo



Ni volas montri la potencon JCI havas. Ni estas 
diverseco, kiu troviĝas en neniu alia loko en la 

mondo. Ĉiu el ni parolas ne nur la oficialan lingvon 
de sia lando, sed ankaŭ patrinan lingvon, patran 

lingvon, regionan lingvon, triban lingvon.

 Lasu ilin montri ilin! 
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