
O Homem mais 
rico da Babilônia

MENTORIA



“Se vocês não adquiriram mais do que uma pobre existência desde 
os tempos em que éramos jovens, isso se deve ao fato de que não 
conseguiram aprender ou não observaram as leis que governam a 
acumulação de riqueza.”

Arkad – O homem mais rico da Babilônia



1° DIA

SITUAÇÃO 
ATUAL

SITUAÇÃO 
DESEJADA

PARADIGMA DO DINHEIRO



SITUAÇÃO ATUAL

• Como você controla o seu orçamento mensal? 

• Você consegue poupar de maneira recorrente? 

• Quais são suas metas e objetivos? O que você tem feito para alcança-los?

• Você tem alguma proteção caso ocorra algum imprevisto financeiro?

• Você tem procurado alternativas para o aumento da sua renda?



SITUAÇÃO DESEJADA

• Orçamento familiar superavitário 

• Ter uma reserva de emergência

• Estar seguro casa ocorra qualquer eventualidade

• Constituir um fluxo de caixa capaz de ser possível realizar as metas e objetivos 
de curto e longo prazo

• Aumentar a sua capacidade de gerar riqueza



E QUAL O 
CAMINHO A 
PERCORRE
R ATÉ A 
SITUAÇÃO 
DESEJADA?



De acordo com o livro existem SETE 
SOLUÇÕES PARA A FALTA DE DINHEIRO, 
onde vamos abordar cada um delas



1° LIÇÃO: COMECE A FAZER SEU 
DINHEIRO CRESCER

Comece a construir sua fortuna pelo que você tem hoje 
em mãos. Em cada dez moedas conseguidas de 
qualquer fonte, não gastem mais do que nove. Arkad - 
O homem mais rico da Babilônia.



2° LIÇÃO: CONTROLEM SEUS GASTOS.

 
“Como pode um cidadão guardar um décimo de todos os 
seus ganhos, se em geral seus vencimentos mal dão para 
as despesas necessárias?”



3 ° L I Ç Ã O : M U LT I P L I Q U E S E U S 
RENDIMENTOS E CONTEMPLE SUA 
RENDA PASSIVA! 
 
“Portanto, ponha cada moeda para trabalhar de forma que 
ela possa se reproduzir-se como o algodão nos campos e 
trazer-lhe lucro. “ - Arkad - O homem mais rico da Babilônia.



4° LIÇÃO: PROTEJA SEU TESOURO 
CONTRA A PERDA. SAIBA CORRER 
RISCOS! 
 
“O primeiro princípio saudável de um investimento é 
a segurança do capital aplicado.”
 
“Não se deixem enganar pelo romântico desejo de 
fazer fortuna rapidamente.”
 
Arkad, o Homem mais Rico da Babilônia.



5° LIÇÃO: ASSEGUREM UMA RENDA 
PARA O FUTURO! 
 
 
“Com certeza, quando um pagamento tão pequeno, 
feito com regularidade, produz resultados tão 
lucrativos, só podemos concluir que nenhum Home 
pode deixar de assegurar um tesouro para sua 
velhice.” - Arkad - O Homem mais rico da Babilônia.



6° LIÇÃO: AUMENTE SUA CAPACIDADE 
DE GANHAR! 
 
 
“Quanto mais conhecimento adquirirmos, mais 
poderemos ganhar. O homem que busca aprender 
sempre mais sobre sua profissão será ricamente 
recompensando.”
 
Arkad - O homem mais rico da Babilônia.



7° LIÇÃO: BUSQUE CONSELHOS! 
 
 
“Aquele que aceita conselhos sobre suas economias 
de pessoas inexperientes em tais matérias pagara 
com essas mesmas economias para provar a 
falsidade da opinião dos outros”
 
Arkad - O homem mais rico da Babilônia.


