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Еднаш одамна си беше еден мал крал. 
Неговото име беше Џеј Ситизен Први. 

Џеј Си I беше тажен по цел ден.



Кога и да погледнеше околу себе 
забележуваше само себичност. Никој не 

се грижеше за неговите сограѓани. Малите 
сиви кралеви мислеа само за себе, додека 
големите сиви кралеви беа уште полоши. И 
покрај се, ниту еден крал не  беше среќен.

Страшно!

Малиот крал Џеј Си I сакаше да го смени 
тоа. Тој сакаше да направи нешто за своите 

сограѓани: повеќе за децата, повеќе за 
бизнисите, повеќе за образованието, повеќе 

за сиромашните и повеќе за соседите.



Исто така тој сакаше и да се смее. Сакаше 
да се забавува, да научи нешто ново и да го 

истражува прекрасниот свет околу него.

Но, како може тој, малиот крал, да го стори 
сето тоа сам?

Мислеше и мислеше.., се додека конечно не 
дојде до идеја. 



"Зошто не поразговарам со другите кралеви 
кои исто така сакаат да го променат овој 

свет", помисли  малиот крал. „Учењето од 
другите е клучот на успехот", заклучи Џеј Си I 

со сигурност.

Така тој отиде на долг пат да ги посети другите 
кралеви.



Сино-зелената кралица му рече:

Одличната личност не прашува што може 
неговата земја да направи за него, туку 

што може таа да стори за својата земја. Тоа 
е вистинско братство. Направи го тоа и ќе 

бидеш среќен .



Ова беше одлично патување. Со лесни 
чекори, малиот крал Џеј Си I продолжи со 

својата авантура...



Човекот кој ја преселил планината е 
истиот оној кој најпрво почнал да носи 

мали камења. Ако го направиме првиот 
чекор на вистински начин, ќе можеме 

да ги надминеме големите предизвици. 
Ние можеме да ги постигнеме целите на 

Обединетите нации. Мирот е можен.

Зелениот крал беше мудар:



"Колку неверојатно", помисли малиот крал 
Џеј Си I, "само да започнеш е клучот за 

позитивна промена". 

Во тој дух го продолжи своето патување ...



На пазарот продавај трски за риболов, не 
риба. Ако луѓето научат да ловат риби, 
тие ќе научат и како да си помогнат на 

себеси. Тоа е слободата. Слободните луѓе 
ја чуваат правдата.

Црвениот крал го советуваше:



"Одлично", помисли Џеј Си I, "тоа е корисно". 
Со насмевка на своето лице, кралот продолжи 

понатаму...



Најголемите богатства на човекот не се 
работите кои ги поседува. Личноста и 
карактерот се најголемите богатства. 

Колку повеќе ја градите својата личност, 
толку подобро ќе му служите на 

општеството.

Виолетовата кралица му рече:



"Работа на мојата личност во текот на целиот 
живот. Звучи добро. Само тогаш можеме да 
се фокусираме на вистинските потреби на 

нашето општество ". 

Помисли  Џеј Си I и продолжи да патува 
понатаму...



Вистинскиот човек управува  праведно 
без предрасуди и сопствена наклонетост. 

Лидерството е корисно само ако правилата 
се исти за сите. И тоа не е регулирано од 

страна на врските и пријателствата туку со 
почитувањето на правото.

Синиот крал рече:



Заедничкиот живот е многу посреќен кога 
не им се дава предност само на пријателите. 

Еднакви правила за секого. Ова е добра 
идеја. Со оваа идеја Џеј Си I со сигурен чекор 

продолжи да патува..



Портокаловиот крал прозборе:

Каде и да одиш, оди со целото срце. 
Запомни дека ништо не доаѓа само од нас 
и дека секоја активност има вредност само 
ако доброволно се направи со цело срце.



Одеднаш, малиот крал Џеј Си I ја крена 
главата и не можеше да поверува на своите  

очи. Во далечината здогледа замок. Дали 
веќе пристигна дома во својата куќа?

Тој патуваше среќно и без никаков напор во 
целиот свет и донесе големи совети.



Џеј Си I брзо започна да го практикува сето 
она што другите кралеви го советуваа.

Тој им дозволи на своите граѓани да патуваат 
за да можат да го искусат истото што и тој. 

Тие треба да прават добро во светот и да се 
забавуваат во исто време. Ги отворија своите 
домови за да можат и другите да ги посетат 

нив. Напишаа правила што другите 
треба да ги почитуваат. 

Беше навистина забавно.



Другите кралеви сфатија дека многу научиле 
од малиот крал Џеј Си I. Тие беа среќни што 
малиот крал не ги задржа советите само за 
себе туку ги сподели со другите кралеви. Со 
секој нов ден тие го правеа светот подобро 

место.



Еден ден сите кралеви повторно се сретнаа. 
Тие се забавуваа цел ден и цела ноќ и 

учеа едни од други запознавајќи се уште 
подобро. Тие дури се нарекоа Џејсиевци, 

по кралот Џеј Си I.



Бидејќи нивните 
социјални собири беа 
прекрасни, почнаа да 
организираат собири 

најмалку двапати 
годишно.

Тие се состануваа на 
Светскиот конгрес, на 

регионални и национални 
конференции и успеаја 

дури и локално да 
направат простор за 

размена на информации.



На крајот, тие станаа посилни и подобри од 
големите и лоши егоисти.

Џејсиевците станаа посреќни и поправедни. 
Тие ги направија своите земји поколоритни и  

уживаа смеејќи се. 





Од сето ова настана етиката на посветеност.

Секој од кралевите ги напиша своите мисли и 
заедно ги создадоа вредностите:



Ние веруваме дека:

• вербата во Бог дава смисла и цел во 
животот; 

• пријателството меѓу луѓето го надминува 
суверенитетот на народите; 

• економската правда најдобро може да 
се постигне од страна на слободни луѓе 
преку слободното тргување; 

• владеењето на правото е подобро од 
владеењето на еден човек; 

• највисоката вредност лежи во личноста 
на човекот; 

• служењето на човештвото е најдобрата 
работа во животот.



Сакаме да ја покажеме силата на ЏејСиАј (JCI). 
Нашата разновидност не може да се најде 

никаде на друго место во светот. Секој од нас 
зборува не само на официјалниот јазик на 

неговата земја, туку и на неговиот мајчин јазик, 
како и локален говор.

Ајде да го покажеме тоа!

Помогнете ни да ја раскажеме нашата 
приказна на што е можно повеќе јазици. 

Преведи го овој текст на вашиот дијалект или 
локален јазик.

Ве молиме испратете го преводот во:
book@littlekingjci.com
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