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Najbogatszy Człowiek w Babilonie - Pięć Praw Dotyczących Złota
Występują:
Arkad – Najbogatszy Człowiek w Babilonie
Namasir – Syn Arkada

„Worek pełen pieniędzy czy glinianą tabliczkę z wyrytymi pełnymi mądrości słowami – gdybyś miał wybór, co byś
wybrał?
Większość ludzi wzięłaby złoto i uciekła, prawda? Nie dbaliby o mądrość, zmarnowaliby złoto, a potem
przyszliby znowu, zawodząc i nie mając nic…
Złoto jest zarezerwowane dla tych, którzy znają jego prawa i ich przestrzegają.
Innymi słowy, słuchaj uważnie i przestrzegaj tych prostych nauk, Namasirze”.
Syn Arkada nie był taki jak większość bogatych dziedziców – on musiał sam zdobyć swe dziedzictwo, ponieważ
Arkad nie popierał
dawania ludziom, którzy nie wykazali się zdolnością zdobywania, chronienia i pomnażania bogactwa.
Namasir otrzymał worek z pieniędzmi oraz glinianą tabliczkę z pięcioma prawami dotyczącymi złota. Potem został
wysłany w świat, by poznać te prawa i wrócić za dziesięć lat jako człowiek zdolny i wartościowy.
Dziesięć lat minęło jak jeden dzień – i oto Namasir stoi przed ojcem, by złożyć mu sprawozdanie:
„Dałeś mi hojnie swego złota. Dałeś mi też hojnie swej mądrości. Co do złota, cóż, niestety. Muszę się przyznać do
swych fatalnych działań… Uciekło mi z mych niedoświadczonych rąk równie szybko, jak zając ucieka z dłoni
młodzieniaszka, który go pochwycił”.
I Namasir szczegółowo opowiada o swych niepowodzeniach w wykorzystaniu tego początkowego worka złota.
Sporo stracił na pewnej ryzykownej inwestycji, potem kupił biznes, który okazał się czymś innym, niż się tego
spodziewał. Potem nierozsądnie wydał pieniądze na pewne nie całkiem konieczne rzeczy. W końcu musiał
sprzedać konie, niewolników i szaty, aby mieć co jeść i gdzie spać.„Jednak nawet w tych smutnych dniach
pamiętałem, ojcze, o twoim zaufaniu do mnie. Posłałeś mnie w świat, bym stał się mężczyzną, i byłem
zdecydowany to osiągnąć. Przeczytałem więc jak najdokładniej słowa twojej mądrości i zdałem sobie sprawę z
tego, że gdybym od razu szukał mądrości, nie straciłbym mojego złota”.
Pięć Praw Dotyczących Złota
I
Złoto przychodzi chętnie i w coraz większej ilości do
każdego, kto odkłada nie mniej niż dziesiątą część
swych zarobków, by stworzyć kapitał na przyszłość dla
siebie i dla swej rodziny.
II
Złoto pracuje cierpliwie i wytrwale na swego mądrego
właściciela, który znajduje mu zyskowne zajęcie, dzięki
któremu ono rozmnaża się niczym stado na pastwisku.
III
Złoto gromadzi się pod opiekuńczymi skrzydłami, by
uzyskać ochronę ze strony ostrożnego właściciela,

inwestującego zgodnie z radami ludzi naprawdę
znających się na inwestowaniu.
IV
Złoto wymyka się ludziom inwestującym w coś, na czym
się nie znają, albo w coś, czego nie aprobują ludzie
wprawni w inwestowaniu.
V
Złoto ucieka od ludzi próbujących je zmuszać do
generowania niemożliwych zysków, jak też tym, którzy
idą za głosem oszustów i kanciarzy, oraz tym, którzy w
inwestowaniu ufają własnym romantycznym
pragnieniom lub własnemu niedoświadczeniu.
I Namasir, opierając się na powyższych zalecaniach, zaczął powoli oszczędzać miedziaki, potem srebrne monety, w
końcu zaś, pod kierunkiem mądrych ludzi, zaczął inwestować i złoto. Z upływem lat jego fortuna rosła coraz
szybciej.
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