NIE KRADNIJ!
PRZYKAZANIE VII „NIE KRADNIJ!” (WSPARTE PRZYKAZANIEM X: „NIE POŻĄDAJ...
ŻADNEJ RZECZY, KTÓRA JEGO ]EST!”) TO NAJWAŻN1EJSZY NAKAZ DOTYCZĄCY
ŻYCIA GOSPODARCZEGO.
STOSOWANIE SIĘ DO NIEGO, ZARÓWNO PRZEZ OBYWATELI, JAK I RZĄDY, JEST
PODSTAWOWYM WARUNKIEM SZYBKIEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO
I DOBROBYTU.

Czym jest kradzież?
Kradzież to:
• pozbawianie człowieka jego własności nabytej godziwie (a więc - nie drogą oszustwa, podstępu,
wymuszenia, rabunku lub innej formy kradzieży), prawa do niej albo ograniczanie mu tego prawa (chyba, że
w wyjątkowych wypadkach i za sprawiedliwym odszkodowaniem);
• pozbawianie człowieka owoców jego wysiłków, pracy, wyrzeczeń i zysków z podejmowanego ryzyka;
• pozbawianie czy ograniczanie człowieka w jego wolności wytwarzania przez niego różnych dóbr.
Zapamiętaj, że pieniądze, lub ich równowartość, możesz albo uczciwie:
1) zarabiać własnym wysiłkiem i pracą,
2) otrzymywać w spadku,
3) osiągać drogą udanej inwestycji po zaryzykowaniu własnego kapitału,
4) dostawać w formie godziwego odszkodowania za poniesioną stratę,
5) uzyskiwać w wyniku spełnienia dobrowolnie zawartego kontraktu nie szkodzącego osobom trzecim,
6) dostawać w formie dobrowolnych darów od osób, które dary te, lub odnośne środki, nabyły w godziny
sposób, albo kraść bezpośrednio, czy pośrednio - poprzez bądź nabywanie, od osób trzecich, mienia
kradzionego, bądź odnoszenia dla siebie korzyści materialnych w wyniku ograniczenia innemu człowiekowi
prawa do jego własności czy wolności.…
Nie możesz pieniędzy, lub innych dóbr, zdobyć magicznym zaklęciem czy życzeniem. Czasami zapewne
słyszysz, ze politycy mówią, iż rozdają ludziom pieniądze i różne dobra. Aby jednak cokolwiek mogli rozdać,
najpierw odbierają pieniądze zwykłym ludziom (i Tobie też), którzy, w ten sposób, za to rozdawnictwo muszą
zapłacić.
Pamiętaj, że są ludzie, którzy zdobywają pieniądze okłamując i oszukując innych. Z pewnością wielu jest
takich. Prawda jest jednak taka, że kiedy kłamiesz i oszukujesz, aby w ten sposób zdobyć pieniądze lub inne
cudze dobro, to po prostu kradniesz.

Nie bądź nigdy kimś takim.
Nawet jeśli nie pójdziesz za to do więzienia, oszustwo uczyni z ciebie innego człowieka. Jeśli chcesz mieć
szacunek dla samego siebie, dobre samopoczucie i móc każdemu spojrzeć w oczy -

SZANUJ CUDZĄ WŁASNOŚĆ
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ZAPAM1ĘTAJ, ŻE TWOJA WŁASNOŚĆ JEST FUNDAMENTEM TWOJEJ WOLNOŚCI!
Kradzież własności powoduje ograniczanie lub utratę wolności. Stajesz się niewolnikiem tych, którzy własnością
dysponują. W tych krajach, w których ogranicza i odmawia się ludziom prawa do własności, są oni zdani na łaskę
i niełaskę państwa, jako władcy.
Przykazanie ,,Nie kradnij!” to jednak nie tylko zakaz pozbawiania innego człowieka jego własności. To również zachęta do
uczciwego postępowania i pracy z pożytkiem dla siebie i innych, a więc - bodziec do polepszania własnego bytu, ale nie
cudzym kosztem.

JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE I NAJKOSZTOWNIEJSZE PRZYPADKI ŁAMANIA PRZYKAZANIA
„NIE KRADNIJ!” WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Socjalizm i komunizm są zbudowane na negacji własności prywatnej - ich fundamentem jest zalegalizowana kradzież.
Inﬂacja jest kradzieżą, bo ci, którzy są jej sprawcami, świadomie zmniejszają siłę nabywczą pieniądza w posiadaniu ludności.
Deﬁcyt budżetowy to obciążanie długiem (i wymuszanie dodatkowego opodatkowania) obywateli wbrew ich woli i bez ich zgody.
Dług publiczny to świadome zadłużenie przyszłych pokoleń i ich okradzenie z pieniądza, który pójdzie na spłacenie pożyczki, na
którą nie miały one żadnego wpływu.
Przyznawanie przez władze monopoli i innych przywilejów dla jednych ludzi i przyjmowanie tych przywilejów (takich jak
koncesje czy zwolnienia podatkowe dla niektórych tylko właścicieli przedsiębiorstw) odbywa się kosztem wszystkich pozostałych
ludzi i stanowi kradzież.
Opodatkowanie mienia spadkowego, to okradanie zmarłego z jego spuścizny opodatkowanej za jego życia, i okradanie też jego
dzieci z ich ojcowizny;
Opodatkowanie na cele nie służące dobru wspólnemu wszystkich obywateli, a więc nie służące głównie obronności kraju, ochronie
obywateli przed przestępcami, wymiarowi sprawiedliwości... jest zamachem na własność obywateli.
Ogromna biurokracja, skomplikowane przepisy, min. podatkowe czy budowlane, stosowanie się do których wymaga wielu godzin
wypełniania różnych formalności, to okradanie ludzi z ich czasu i części ich życia, ograniczonego w czasie.
Odbieranie przez państwo jednym ludziom uczciwie przez nich nabytej własności i, w imię „sprawiedliwości społecznej”, lub
pod innymi nośnymi hasłami, przekazywanie jej urzędnikom i za ich kosztownym pośrednictwem - innym ludziom, to nic innego jak
rabunek i kradzież.
Ogólnie mówiąc, tworzenie przez ludzi niemoralnych praw, które ustanawiają lub legalizują ograbianie obywateli przez państwo,
lub przez innych.
Przywłaszczanie sobie przez pracodawców wynagrodzenia pracowników, lub przywłaszczanie sobie przez pracowników
wynagrodzeń za pracę, nie należnych im na podstawie dobrowolnie zawartej umowy o pracę, jest złodziejstwem.
Okradanie pracodawcy przez pracowników z dochodów czy majątku ﬁrmy, bezpośrednio - przez przywłaszczanie sobie
jakiegokolwiek mienia należącego do ﬁrmy, bądź pośrednio - przez nie poświęcanie czasu na uczciwą pracę opłacaną przez ﬁrmę na
cele interesów firmy, jest też szkodzeniem własnemu dobru.
Nie dotrzymywanie warunków umowy przez jedną ze stron umowy, przez co druga ze stron zostaje okradziona z dochodu lub innej
korzyści przewidzianej w umowie, często stanowi również zamierzone oszustwo.
Korupcja, czyli nadużywanie stanowiska publicznego w celu uzyskiwania prywatnych korzyści , co jest równoznaczne z okradaniem
obywateli i społeczności z tego co do nich należy, lub jest im należne.
Bankowość oparta na nikłej pieniężnej rezerwie cząstkowej, nie chroniącej prawa własności depozytów bankowych, stanowi
zamach na cudzą własność.

Oczywiście, istnieją liczne inne formy kradzieży popełnianych bezpośrednio przez jednych ludzi na innych (takie jak
rabunki indywidualne czy włamania połączone z kradzieżą, oszustwa w handlu, kradzieże kieszonkowe, itp.), ale suma
kosztów wszystkich tego rodzaju przestępstw stanowi tylko stosunkowo znikomy procent kosztów, jakie ponosi naród
będący oﬁarą kradzieży popełnianych przez państwo w majestacie prawa i przepisów przez to samo państwo stanowionych
(co Frédéric Bastiat nazywał „legalną grabieżą”).

UWAŻASZ, ŻE NAKAZ „NIE KRADNIJ!” NIE MA WIELKIEGO ZNACZENIA DLA KRAJU?
A JAK SIĘ CZUJESZ, GDY TWE MIESZKANIE ZOSTANIE OBRABOWANE, LUB TWÓJ PORTFEL
Z PIENIĘDZMI SKRADZIONY?
Na pewno ani Ty, ani praktycznie nikt nie popiera kradzieży, której pada oﬁarą, a mimo to jest ona powszechna ze szkodą
dla wszystkich - wszyscy stają się jej ofiarami.

Czas najwyższy, abyśmy, podobnie jak uczymy się i krzewimy poszanowanie i ochronę uświęconego
Przykazaniem Piątym prawa człowieka do życia, zaczęli propagować również poszanowanie i ochronę
uświęconego Przykazaniem Siódmym (i Dziesiątym) prawa człowieka do własności!
SZANUJ WŁASNOŚĆ BLIŹNIEGO JAK SWOJĄ WŁASNĄ! NIE ŻĄDAJ OD PAŃSTWA
ŚWIADCZEŃ OPŁACANYCH PIENIĘDZMI POCHODZĄCYMI Z OGRABIANIA BLIŹNICH:
SAMEMU TEŻ NIE DAWAJ SIĘ OKRADAĆ!
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