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אנו רוצים להראות את כח הג"י-סי-איי – 
שכמוהו אינו קיים בשום מקום בעולם. כל 
אחד מאתנו לא רק מדבר את השפה של 
ארצו אלא גם שפות נוספות, היינו השפה 

המדוברת בארץ בו הוא גר, ועוד שפות 
שתאפשרנה לשמור קשר חם עם החברים.

אנא, אפשרו לנו לספר את הסיפור הקטן 
שלנו בכמה שיותר שפות.

שלכם 



אנו מאמינים שהאמונה באלוהים 
נותנת משמעות ומטרה בחיים

שהחברות בין בני האדם חשובה מכל 
דבר

שצדק ואמת יכולים לשרור בין אנשים 
חופשיים מכל הבחינות

שממשלות תקבענה חוקים ולא בני 
אדם

ששירות לאנושות היא העבודה 
החשובה ביותר בחיים. 



מתוך זה נולדה גם מחויבות. כל מלך כתב 
את מחשבותיו וביחד הם יצרו סיסמא:





בסופו של דבר כמובן היתה להם עדיפות 
על כל האגואיסטים. הג"ייסיס נעשו שמחים 
יותר – מרוצים יותר – עוזרים יותר וצוחקים 

יותר!!!!



ומאחר והפגישות היו כל כך נעימות הם 
התחיל לארגן ועידות פעמיים בשנה.

הם נפגשו בועידות עולמיות , ארציות ואפילו 
בארץ שלהם. הם הצליחו בזאת מאד. וזה 

הרי דבר נפלא.



באחד הימים – נפגשו שוב כל המלכים. כל 
היום וכל הלילה הם חגגו ולמדו אחד על 

השני הרבה יותר טוב.הם אפילו נתנו לעצמם 
שמות. וקראו לעצמם " ג"ייסים"על שם  המלך 

הקטן ג".סי."



המלכים האחרים הבינו שהם למדו הרבה 
מהמלך הקטן – הג"י-סי-אי". הם היו הרבה 

יותר שמחים כי ראו שהוא לא שמר כלום 
לעצמו. הוא שיתף את הדברים החשובים עם 

המלכים האחרים
כך נעשה העולם בכל יום קצת יותר טוב!!!



ג"יי. סי. אי "-המלך 
הקטן- יישם את כל מה 

שלמד בדרכו. "מכל מלמדי 
השכלתי" –

חשב בליבו וכך המשיך את 
חייו. הוא איפשר לאנשיו 
לנסוע כך שגם הם יתנסו 
במה שהוא התנסה. הם 

פתחו את דלתות ביתם כך 
שגם אחרים יוכלו לבקר 

. הם יצרו חוקים שגם 
המבקרים שלהם יוכלו 

לעמוד בהם. זה היה פשוט 
כיף.



לפתע פתאום  המלך הקטן שלנו הסתכל 
מעלה ולא יכול היה להאמין למראה עיניו.
מרחוק הוא ראה ארמון. האם הגיע שוב 

הביתה?

הוא נסע בשמחה וללא כל קושי מסביב 
לעולם וקבל המון המון עצות נפלאות



לאן שתפנה ומה שלא תעשה – 
זכור:שום דבר לא בא מעצמנו 

ופעולותינו – לכל אלה יש ערך רק אם 
נעשה זאת בהתנדבות ובכל לבנו.

אלה דברי המלך הכתום:



זה מאפשר לחיות ביחד בצורה שמחה. אותם 
החוקים לכולם. זה נפלא.אז??בצורה הזו 
המלך הקטן ג"יי-סי-איי המשיך את דרכו.



ופתאום צץ לנו מלך כחול. וכך הוא 
אמר: חיי האדם מתנהלים בצורה 
צודקת, ללא אפליות – כאשר הם 
מתנהלים באופן שווה אצל כל בני 

האדם



לאמן את האופי שלנו כל ימי חיינו הוא  הדבר 
הכי חשוב.

זה ישמור על עירנות. כך חשב המלך הקטן 
שלנו לעצמו והמשיך בדרכו.



והמלכה החכמה אמרה: אתם רואים?האוצר 
של בני האדם הם לא החפצים שלהם. האוצר 

הכי גדול הוא האופי שלהם. האופי האישי.
ככל שנצליח לאמן את האופי שלנו – נוכל 

לשרת את החברה שלנו טוב יותר.



ובחיוך על פניו – המשיך המלך הקטן בדרכו.



אנו צריכים ויכולים לעזור לעצמנו. 
עזרה עצמית היא חובתנו. זה נקרא 

חופש.אנשים חופשיים מצליחים 
לחיות בצדק ואמת.



והמלך הקטן שלנו – הג"י-סי-איי-התחיל 
בשינוי החיובי והמשיך בדרכו



האדם שהזיז את ההר הוא אותו אדם 
שהתחיל להזיז אבנים קטנטנות.זאת אומרת 

שאם הוא יתחיל בצעד הראשון – הוא 
יצליח להשיג הרבה כדי להשיג את המטרה 

הנשגבה. אנו יכולים להשיג את מטרותינו 
שלווה היא דבר אפשרי.



והמלך הקטן – ג"י-סי-איי- החל בדרכו



מלכה חכמה אחת אמרה:האדם החכם 
שואל "מה אני יכול לעשות למען ארצי 

ולא מה ארצי יכולה לעשות בשבילי."
נכון??



אני אדבר עם מלכים שלהם יש גם כן כוונות 
לשנות את החיים . ללמוד מהאחרים – זהו 

המפתח להצלחה. את כל זה חשב המלך 
הקטן ג"יי.סי.איי. אז – הוא החל את הדרך 

הארוכה שלו לבקר מלכים אחרים.



וזה גם הצחיק אותו. הוא רצה לכייף בחיים- 
ללמוד בחיים – לגלות דברים חדשים 

וחשובים בחיים

אבל – איך הוא – המלך הקטן –יכול לעשות 
זאת בעצמו?? 

הוא חשב וחשב ואז לפתע צץ לו רעיון! 



הסיבה היא שמסביב ראה רק רשע. למלכים 
הזקנים לא היה איכפת מה קורה לאחרים – 

כל אחד עשה רק מה שטוב רק בשבילו.

המלך הקטן – ג"יי – סי – איי - הבין זאת 
וחשב וחשב מה אפשר לעשות כדי לשנות את 

המצב ולעזור לאחרים. 

ואכן התחיל לפעול בכיוון של עזרה לזולת 
בכל  ואכן הצליח בזאת  ויותר ויותר ידידים 

באו לערתו.



היו היה פעם מלך קטן, שמו היה ג"יי.-סי-איי . 
המסכן התהלך עצוב כל היום.
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