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Колись дуже давно жив собі маленький 
король.

Його звали Джей, громадянин перший.
Джей Сі Ай сумував цілими днями. 



Коли він озирнувся, то помітив, що 
кожен піклується тільки про себе. Ніхто 
не дбав один про одного. Маленькі сірі 
царі думали лише про себе, великі сірі 
царі були навіть гіршими. Відтак ніхто з 

королів не був щасливим.

Яка жахлива ситуація! 

Маленький король Джей Сі Ай захотів 
це змінити. Він захотів зробити щось для 

своїх громадян, зробити більше для дітей, 
більше для бізнесу, більше для освіти, 

більше для бідних і для сусідів. 



Також, він хотів сміятися і отримувати 
задоволення від життя, щось вивчати, 

відкривати цей прекрасний світ!

Але що міг зробити особисто він - 
маленький Король?

Він все міркував і міркував…
І нарешті його осяйнула ідея!



«Чому ж це я досі не спілкувався з 
іншими королями, які теж хочуть змінити 

свої життя?» - подумав маленький 
Король. «Дізнаватись від інших – 

це теж ключ до успіху» - впевнено 
продовжив Джей Сі АЙ. 

Так він розпочав  свою довгу подорож 
до інших королів. 



Блакитна Королева сказала:

Велика особистість не питає, що його 
країна може для нього зробити, а апитує

себе – що я можу зробити для своєї
країни? Оце і є справжнє братство. 

Зроби це і будеш щасливою юдиною!



Це була чудова подорож.
Пружною ходою маленький Король 

Джей Сі Ай продовжив свій шлях.



Людина, яка прибрала гору, просто
почала прибирати маленькі камінці. 
Тільки-но ми робимо перший крок, 

будь-яке завдання нам під силу. 
Ми зможемо досягти цілей ООН.

Мир можливий.

Зелений Король знав:



«Це дивовижно!» - думав маленький 
Король Джей Сі Ай. «Зробити перший 

крок – ключ до позитивних змін». 
В прекрасному настрої він продовжив 

свій шлях….



На ринку продавай вудки, а не рибу.  
Якoо люди навчаться ловити рибу, 
вони зможуть допомагати собі самі. 
Самодопомога – наш обов’язок. Це 
і є воля. Вільні люди – захисники 

правосуддя. 

Червоний Король порадив йому:



«Чудово!» - подумав Джей Сі Ай. 
З посмішкою маленький Король 

попрямував далі. 



Найбільший скарб для людини – 
не матеріальні блага. Найбільший 

скарб-це його характер і особистість. 
Вдосконалюючи свою особистість, 

ви вдосконалюєте оточення і  
служите йому.

Пурпурна Королева сказала:



«Тренувати свій характер все життя. 
Звучить гарно. Це попередить багато 

негараздів для моїх громадян» - подумав 
Король Джей Сі Ай про себе. 

І продовжив свій шлях…



Велика особистість править 
справедливо без привілеїв та 

забобонів. Лише той лідер, який 
застосовує однакові правила для 

всіх, заслуговує на довіру. Родинні 
зв’язки чи дружба не  визначають це, 

а лише закон.

Синій Король знав:



Це зробить життя разом набагато 
щасливішим, якщо привілеї 

розподіляються поміж усіма, а не тільки 
серед друзів. Однакові правила для всіх. 

Це чудова ідея! 
Затямивши це, Джей Сі Ай 

попрямував далі… 



Помаранчевий Король сказав: 

Куди б ти не йшов, слідуй за 
покликом серця! Запам’ятай, нічого не 
відбувається саме по собі і тільки дія, 

спрямована серцем, має правдиву силу. 



Несподівано маленький Король Джей Сі 
Ай подивився наверх і не повірив своїм 
очам. Неподалік він побачив свій палац. 

Невже він повернувся додому?

Щасливо і без зайвих зусиль він проїхав 
навколо світу і отримав безцінні поради.



Джей Сі Ай почав швиденько втілювати 
у життя всі поради, отримані від інших 

королів і королев.  

Він дозволив своєму народу одорожувати 
і вони отримали можливість навчатися, 

як і він навчався. 

Вони відкрили іншим свої будинки. Вони 
взнали як це - отримувати задоволення 

від хороших справ, які ти робиш для 
інших. Вони створили правила, загальні 

і зручні для всіх. Це прекрасно! 



Інші королі і королеви усвідомили, 
як багато вони навчились разом із 

маленьким Королем Джей Сі Ай і стали 
щасливішими від того, що Джей Сі Ай 

нічого не приховав від них. Він поділився 
кращим досвідом і порадами з іншими. 

Кожного дня вони разом створюють 
кращий світ. 



Одного разу усі королі і королеви знов 
зустрілись. Цілий день і цілу ніч вони 

дізнавались щось нове один від одного. 
Вони навіть дали один одному нові 

імена. Вони назвали себе Джейсіаївцями,  
послідовниками маленького 

короля Джей Сі Ай.



Їм так сподобалось 
зустрічатись, що вони 
почали організовувати 
конференції двічі на рік 

в різних країнах.

Вони зустрічаються 
і зараз – на 

Світовому Конгресі, 
на регіональних 

конференціях і навіть 
локально – вони 

створили платформу 
для спілкування!



Насамкінець, вони перемогли великих
і поганих егоїстів! 

Джейсіаєвці стали щасливішими. Вони 
навіть стали справедливішими. Вони 

зробили свої країни більш барвистими 
і усміхненими. 





Звідси і з’явились етичні зобов’язання.
Кожен Король записав свої думки і разом 

вони створили Кредо:



Ми віримо:

•  Що віра визначає ціль і призначення 
людини; 

• Що братство людей поза 
обмеженнями  суверенітету націй; 

• Що економічної справедливості 
найліпше  досягти вільними людьми  
шляхом вільного підприємництва; 

• Що уряди мають керуватися законами, 
а не бажаннями окремих осіб; 

• Що головний скарб на Планеті – 
людська особистість; 

• Що слугувати людству – краща робота 
на Землі



Ми хочемо показати силу JCI. Ми – це 
різноманіття і єдність, якого ви не зайдете 

більше ніде у світі. Кожен з нас говорить не 
тільки офіційною мовою своєї крани, але 

материнською мовою, батьківською мовою, 
регіональною мовою, мовою свого народу.  

Давайте продемонструємо це!

Будь ласка, допоможіть нам розказати свою 
маленьку історію на якомога більшій кількості 

мов.! Будь ласка, перекладіть цю історію 
мовою Вашого діалекту і Вашого регіону.
Будь ласка, направте Ваш переклад сюди:

book@littlekingjci.com
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