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Utilize cada minuto que tenha para ler. Se for a uma viajem que dure uma hora, leve 
algo para ler nesta uma hora ate chegar ao local. Se está sentando esperando alguem, e 
tem algo em seu bolso para ler, leia até que a pessoa chegue. Não desperdice tempo. 
Cada momento em que achas que o tempo é livre, passe este tempo lendo algo. Tenha 
convosco um pequeno dicionario de bolso e estude as palavras em tempos vagos ou 
viajens, ou um pequeno volume sobre um tema particular. Leia ao menos um livro por 
semana, de tema separado e distinto das periodicas leituras de revistas e jornais. Isto 
significa que ao final de um ano teras lido 52 diferentes temas. Após 5 anos teras lido 
250 livros diferentes. Assim, podera ser considerado um homem bem instruido ou uma 
mulher bem instruida, esta sera uma grande diferença entre voce e uma pessoa que nao 
ler sequer um livro. Assim, sera considerado inteligente e outras pessoas ignorantes. 
Voce e esta pessoa estão vivendo em dois mundos diferentes, um é o mundo da 
ignorancia, outro é o mundo da inteligencia. Nunca se esqueça as regras de inteligencia 
do mundo, enquanto suportam a carga da ignoranicia. Assim sabes dicerni como é 
possivel se afastar da ignorancia e como é possivel ser inteligente. 
 
Se o teu idioma é o inglês, deves estudar a lingua inglesa plenamente. Para conhecer a 
lingua inglesa deve ser estar plenamente consciente do Latim, porque a maioria das 
palavras do inglês tem origem do Latim. Também aconselho que conheçam a lingua 
francesa, porque a maioria dos livros que lerem em ingles levam frases e palavras 
francesas ou do latim. É inutil ler uma só página, parágrafo ou frase sem entende-la. 
 
Se tens palavras estrangeiras, antes de se cançar com elas, deves ir ao dicionário, senão 
conhece o seu significado. Nunca passar uma palavra sem conhecer o que ela significa. 
O dicionário e os livros de construção de palavras, os quais podem ser obtidos com 
vendedores de livros, podem ajudar grandemente. 
 
Conheci um homem que tinha ambição no aprendizado, ele nao teve um educação 
escolar periodica, pois tinha que trabalhar 10 horas por dia, mas se determino em 
aprender, e assim a cada dia de trabalho levava consigo um livro de gramatica 
simplificado, assim podia ler e memorizar e repassar as regras da gramatica durante seu 
trabalho. 
 
Depois de um ano, ele era quase especialista na gramatica de sua lingua. Reconhecia 
diferentes partes de um discurso, assim podia acompanhar, analisar e escrever frases. 
Ele támbém levava consigo um dicionário de bolso ao qual conseguia escrever 25 
palavras com um significado e a cada dia estudava essas palavras, suas formas e seus 
significados. Após outro ano ele detinha um vocabulario de mais de 3 mil palavras. E 
assim continuou fazendo estes estudos por vários anos e quando se tornou um homem 
ele tinha em suas mãos e dominio um vocabulario de mais de 25 mil palavras. O que ele 
escreveu foram suas experiencias e escreveu suas experiencias com as melhores 
palavras de seu vocabulario. Ele nao podia escrever apropriadamente a toda idade, por 
isso levo consigo que a escola é uma cópia de livros, e ele pratico copiando cartas, ate 
que fosse capaz de escrever uma com uma boa letra. Naturalmente tornou-se 
conhecedor da literatura e assim continuou a ler extensamente. Quando ele morreu ele 
era um dos maiores ensinamentos que o mundo conheceu. Aplicar a historia em si 



mesmo. 
 
Não a nada no mundo que não possa ter, enquanto é possível na natureza e os homens 
têm encontrado antes. Os maiores homens e mulheres do mundo queimaram a lampada 
da meia-noite. Isto é, quando seus vizinhos estão em casa e vao descançar, eles estão 
lendo estudando e pensando. Quando eles se levantam pela manhã eles estão sempre a 
frente de seus vizinhos e a sua casa no assunto que estiveram estudando. Pratique esta 
regra, e sabio estudar dois temas de uma só vez. Para um caso um pouco de geografia, 
um pouco de psicologia, um pouco de etica, um pouco de teologia, um pouco de 
filosofia, um pouco de matematica, alguma ciencia sobre o som e alguma educação esta 
construida. Fazendo isto semana após semana, meses após meses, anos após anos seras 
instruido nas artes liberais suficientemente para torna-lo pronto e capaz de tomar o seu 
lugar nos assuntos do mundo, se sabe o que os outros não sabem, vão querer te ouvir. 
Então você será inestimável em sua comunidade e em seu país, porque os homens e as 
mulheres querem ouvir e ver onde esteja. 
 
Como estabelecido anteriormente, os livros são sua melhor companhia, trate de obte-los 
e conserva-los. Um método de fazer isso é que toda vez que você tem dez centavos ou 
cinco centavos para gastar estupidamente, se em si mesmo ou amigos, o mais útil para 
pensar sobre aqueles 10 ou 25 centavos seria investido em um livro e inverte-lo. 
 
 
Poderia ser o que esta buscando partir de uma ideia pela qual poderia ganhar o coração 
do mundo. Os dez centavos, vinte e cinco centavos ou um dolar, assim, podem terminar 
em sendo uma inversão para um milhão de dolares. Nunca empreste a ninguem o livro 
que você quer. Nunca irá recupera-lo. Nunca deixe ninguém ir à biblioteca pois na sua 
ausência capaz de obter um livro deste tipo novamente. 
 
Se voce tem uma biblioteca, assegure ela quando não estiveres em casa. Passe nela a 
maioria de seu tempo livre. Se você tiver um rádio o mantenha na sua biblioteca de use-
o sem parar para ouvir as leituras, concertos, palestras e boa música. Você pode aprende 
muito com o rádio. Pode se inspirar muito com uma boa musica. A boa musica eleva a 
harmonia, e podes ter muitos bons pensamentos ao escutar uma boa música. Leia um 
capítulo da Bíblia todos os dias, Antigo e Novo Testamentos. A maior sabedoria da 
época está nas Escrituras. Você sempre pode citar a Bíblia. É a maneira mais rápida de 
conseguir a aprovação. 
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