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Det var en gang en liten konge, navnet hans 
var Jay Citizen den første.  

Jay C. I. var lei seg hele tiden. 



Når han så seg rundt så han bare egoisme.  
Det var ingen som brydde seg om de andre 
som bodde i kongerike.  De små grå kongene 

tenkte bare på seg selv, de store grå var 
enda verre.  Likevel var ingen av kongene 

lykkelige. 

Det var en forferdelig situasjon.  

Den lille kongen Jay C. I. ønsket å endre 
på dette. Han ønsket å gjøre mere for sine 

medborgere, mere for barna, mere for 
næringslivet, mere for utdanning, mere for 

de fattige, mere for omgivelsene. 



Han ønsket å kunne le også.  Han ville ha 
det gøy i livet, lære noe og oppdage den 

vidunderlige verden. 

Men hvordan skulle han som bare var en 
liten konge, klare dette helt alene? 

Han tenkte og funderte lenge….. 
og så plutselig fikk han en ide!



‘’ Hvorfor snakker jeg ikke med de andre 
kongene som også ønsker å endre verden ‘’ 

spurte den lille kongen seg. ‘’Å lære av 
hverandre er nøkkelen til suksess’’ var 

Jay C.I. sikker på. 

Derfor dro han ut på en lang reise til andre 
konger.



Den turkise dronningen sa:

Den edle utfordrer seg selv.  Spør 
ikke hva landet ditt kan gjøre for deg, 
men spør deg selv hva du kan gjøre for 
landet ditt.  Det er virkelig brorskap. 

Gjør dette og du vil bli lykkelig. 



Det var et godt råd. Glad fortsatte den lille 
kongen, Jay C. I. reisen sin …



Det mennesket som klarte å fjerne 
fjellet var den samme som startet å 

bære bort små steiner.  Dersom vi bare 
kan starte med det første skrittet, også 
ved større oppgaver, da klarer vi det.  Vi 

kan oppnå FN sine mål.  Fred er mulig. 

Den grønne kongen visste:



‘’Fantastisk’’ tenkte den lille kongen 
Jay C. I., “å begynne er nøkkelen til positive 

forandring’’.  

Så reiste han videre. 



Selg på ditt marked, fiskestenger 
ikke fisk. Hvis menneskene kan lære 

å fiske, så lærer de å hjelpe seg 
selv. Selvhjelp er vår oppgave. Det 
er frihet.  Frie mennesker sikrer 

rettferdighet.

Den røde kongen gav ham følgende råd:



“Flott,” tenkte Jay C. I., “dette hjelper.” 

Smilende fortsatte den lille kongen 
videre …



Den største verdien for et menneske 
er ikke verdien av hans eiendeler.  Den 
største verdien ligger i hans karakter 
og personlighet. Jo mer du jobber med 

din karakter jo bedre kan du bidra i 
samfunnet.

Den lilla dronningen sa til ham:



‘’Jobbe med sin karakter hele livet. Det 
høres bra ut.  Det vil holde oss på våkne 

for de problemer våre medmennesker har’’ 
tenkte Jay C I og reiste videre



Den edle leder med rett og uten 
preferanser eller fordommer. Ledelse er 
kun troverdig når den anvender samme 
regler for alle. Det er ikke forbindelser 
eller vennskap som skal bestemme, men 

lover og regler alene.

Den blå kongen visste:



Dette gjør omgangen med hverandre 
lykkeligere når ikke bare venner 

foretrekker hverandre. Samme regler for 
alle. Det er en god ide. 

Med denne ideen i bagasjen fortsatte 
Jay C. I. reisen sin.



Den oransje kongen talte: 

Hvor enn du går, gjør det fullt og helt. 
Husk at ingenting kommer av seg selv, og 
noen handlinger har bare en verdi hvis du 

gjør det frivillig med hele ditt hjerte. 



Plutselig ble Den lille kongen Jay C. I. 
forbauset. I horisonten så han sitt slott. 

Var han allerede hjemme igjen? 

Glad og uten anstrengelser hadde han 
vandret jorden rundt og hadde fått mange 

gode råd. 



Jay C. I begynte med en gang å 
gjennomføre det som kongene og 
dronningene hadde rådet ham til.

Han lot sitt folk reise, slik at menneskene 
følte det samme som han følte. De skulle 
bidra positivt til samfunnet, men samtidig 

ha det gøy. De åpnet sine hjem slik at 
andre kunne besøke dem. De laget regler 

som også de som kom på besøk måtte holde 
seg til og samtidig ha det gøy. 



De andre kongene innså at de hadde lært 
mye fra den lille kongen Jay C. I.  De var 

selv lykkeligere. Fordi Jay C. I. hadde ikke 
holdt sin kunnskap for seg selv. Han 

hadde delt alle de gode rådene med de 
andre kongene. Hver dag gjorde de jorden 

til et litt bedre sted. 



En dag så møtes alle kongene igjen. De 
hadde et stort selskap som varte hele 
dagen og hele natta med. De lærte fra 

hverandre, og lærte enda mere om 
hverandre. De ga til og med seg selv et 
navn. Det kalte seg Jaycees etter den 

lille kongen Jay C. I. 



Fordi det var så 
fantastisk å møtes, 

bestemte de seg for å 
organisere konferanser 
og for å møtes minst to 

ganger i året. 

De møtes på 
verdenskongresser, 

regionale konferanser, 
nasjonale konferanser og 

til og med lokalt 
organiserte de 

møteplasser for å 
utveksle erfaringer. 



Endelig hadde de en fordel overfor de 
store og grå egoistene! 

De ble lykkeligere.  De ble enda mer 
rettferdige. Landene deres ble mer 

fargerike og de endte opp med å le sammen.  





Slik skapte de et etisk engasjement.

Hver konge skrev ned sine tanker og 
sammen formulerte de sine retningslinjer :



Vi tror:

• At troen på det gode i mennesket gir livet 
mål og mening 

• At brorskap mennesker imellom betyr 
mer enn nasjonenes suverenitet 

• At økonomisk (sosial) rettferdighet best 
kan oppnås av frie mennesker gjennom 
fritt næringsliv 

• At vi heller skal styres av lover enn av 
andre mennesker 

• At jordens største rikdom ligger i  
menneskets personlighet 

• Og at tjeneste til menneskeheten er det 
beste arbeid i livet



Vi ønsker sammen å vise den makten JCI har. 
Vi har et mangfold som ikke finnes noen andre 
steder i verden. Hver og en av oss snakker ikke 

bare sitt lands offisielle språk, men også morsmål, 
farsmål, dialekt, stamme språk. 

La oss vise verden dette. 

Hjelp oss med å få vår lille historie oversatt til så 
mange språk som mulig. Oversett til din dialekt 

eller stamme språk. 

Du finner den originale teksten her: 
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