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Em casa ou na rua
Eduque-se - Por Marcus Mosiah Garvey
Nunca se deve deixar de aprender. Os maiores homens e mulheres do mundo foram
pessoas que educaram-se fora das universidades, com todo o conhecimento que a
universidade oferece, você tem a oportunidade de fazer o que os estudantes das
universidades fazem: ler e estudar.
Nunca se deve deixar de ler. Leia tudo o que possa que seja de conhecimento padrão.
Não desperdice seu tempo lendo literatura que são lixos. Leia, não preste nenhuma
atenção às novelas de dez centavos, as histórias do velho oeste ou livros de romances
baratos. Mas onde há uma boa trama e uma boa história na forma de uma novela, as
leia. É necessário as ler com o propósito de obter informações sobre a natureza
humana. A idéia é que a experiência pessoal não é suficiente para um humano obter
todo o conhecimento útil da vida, porque a vida individual é muito curta, por isso deve
ser alimentada pela experiência dos outros. A literatura que lemos devem incluir a
biografia e a autobiografia de homens e mulheres que tenham alcançado a grandeza em
sua linha particular. Quando puder compre a esses livros e os leia, enquanto você os lê
faça anotações, a lápis ou caneta, sobre as informações importantes e parágrafos que
você gostaria de lembrar, assim, quando tiver que recorrer ao livro, por qualquer
pensamento que você tenha sobre ele e gostaria de refrescar a sua memória, não terá
de ler o livro inteiro.
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Você deve ler a melhor poesia de inspiração. Os poetas padrão sempre foram os
maiores criadores de inspiração. Em uma boa linha de poesia, você poderia começar a
inspiração para a corrida de sua vida. Muitos grandes homens e mulheres foram
inspirados por uma linha atrativa de poesia ou verso.
Há poetas bons e maus poetas, como há romances bons e maus romances. Sempre
selecionar os melhores poetas para aumentar a sua inspiração.
Leia a história incessantemente até dominá-la. Isto significa a sua própria história
nacional, história do mundo, a história social, história industrial, e a história de várias
ciências, mas principalmente a história do homem, se você não sabe o que aconteceu
antes de vir aqui e o que está acontecendo no tempo em que vive, longe de você, não
conhecer o mundo e ser ignorante do mundo e da humanidade.
Você só pode fazer o melhor da vida para conhecer e entender, de saber que você
pode mergulhar na inteligência dos outros que vieram antes de você e não deixaram os
seus registros.
Para ser capaz de ler com inteligência, você deve primeiro ser capaz de lidar com a
língua de seu país. Para fazer isso, você deve estar bem familiarizado com sua
gramática e conhecimento dela. A cada seis meses, você deve ler mais uma vez sobre a
ciência da linguagem falada, portanto não se esqueça das regras. As pessoas te julgam
pela sua expressão escrita e oral. Se você falar e escrever corretamente, predispondoos a sua inteligência, e se você falar mal e incorretamente, aqueles que ouvi-lo, é
repugnante e não prestar atenção, mas em seus corações vão rir de você. Um líder que
ensinar aos homens sem apresentar nenhum fato de verdade para o homem deve
primeiro ser aprendido em seu sujeito.
Nunca ler ou escrever sobre um assunto sobre o qual você não sabe nada, pois há
sempre alguém que sabe sobre o determinado assunto para rir de você ou fazer uma
pergunta embaraçosa que poderiam fazer os outros rirem de você. Você pode aprender
sobre qualquer assunto, sob o sol, lendo sobre o assunto. Se você não pode comprar
livros de uma só vez e os possuir, vá para bibliotecas públicas os leia lá, ou peça que
sejam entregues, ou vá participar de uma biblioteca em seu distrito ou vila para a
utilização desses livros. Você deve fazer isso para que você possa consultá-las para
obter informações.
Você deve ler pelo menos quatro horas por dia. O tempo de leitura é melhor na parte
da tarde depois que você se aposentou do seu trabalho e descansou, e antes de dormir,
mas fazê-lo antes do amanhecer, de modo que o que você leu se torna o seu sub
consciente. Ou seja, plantado em sua memória. Nunca vá para a cama sem fazer
algumas leituras.
Nunca manter a companhia constante de alguém que sabe tanto quanto você, ou não
tão educada como você e que não possa aprender algo ou traga queda de seu
conhecimento, especialmente se essa pessoa é analfabeta ou ignorantes, para a
associação constante com essas pessoas causará de ser levado para a cultura peculiar
ou ignorância dessa pessoa. Sempre tente associar com pessoas que você pode
aprender alguma coisa. O contato com pessoas cultas e de livros é a melhor companhia
que você pode tomar e manter.
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Ler bons livros mantem a empresa dos autores ou dos temas do livro, quando você não
consegue encontrar outra forma de contato social da vida. Inteligência é nunca descer
para aqueles que estão abaixo de você, mas se possível para ajudar a elevar o seu nível
e sempre tenta superar aqueles que estão em cima de você e ser igual a eles na
esperança de ser seu professor.
Continue sempre em aplicar o que você deseja educativo, cultural, ou não, e nunca
desista até alcançar o objetivo. Você pode alcançar sua meta, se a outro (s) terem feito
antes, provando que eles fizeram isso, é possível.
No seu desejo de alcançar a grandeza, primeiro você precisa decidir em sua própria
mente sobre qual direção você quer encontrar tal grandeza, quando você tiver decidido
em sua própria mente trabalhe incessantemente para isso. O algo especial que você
quer ser capaz de alcançar pode estar diante de voce o tempo todo, faça o que for
preciso para obter ou o que seja possível, deve ser feito. Use a sua autoridade e
persuasão para alcançar especialmente porque você determina em sua mente. Nunca
tente repetir para si mesmo em um discurso novo e de novo repetindo a mesma coisa,
exceto quando se desenvolvem novos pontos, porque a repetição é cansosa e
perturbadora aqueles que ouvem a repetição. Portanto, tentar ter tanto conhecimento
como possível universal através da leitura de modo a ser capaz de se libertar da
repetição para tentar conduzir a um ponto.
Ninguém é velho demais para aprender. Portanto, você deve aproveitar todas as
facilidades educacionais. Se você ouvir de um grande homem ou uma mulher que vai
dar uma palestra ou falam em sua cidade sobre um determinado assunto e da pessoa é
uma autoridade no assunto, sempre arranjar tempo para ir e ouvir. Isto é o que se
entende por aprender com os outros. Você deve aprender os dois lados para cada
história, de modo a ser capaz de debater a questão e manter adequadamente sua causa
com o lado que eles suportam. Se você só conhece um lado da história, você não pode
discutir com inteligência e eficácia. Como exemplo, para combater o comunismo, você
deve saber sobre ele, senão as pessoas vão ter prioridade e você vai ganhar uma
vantagem sobre a sua ignorância.
Tudo o que você enfrenta, primeiro você deve saber sobre ele, de modo a ser capaz de
derrotá-lo. Quando você for ignorante sobre algo que enfrenta, a pessoa com o
entendimento sobre este algo vai esmagá-lo. Por isso, obter conhecimento, obtenham
rápido, obtenham estudos, mas não os utilizade de qualquer maneira.
Conhecimento é poder. Quando você sabe alguma coisa, você pode manter o seu
terreno neste conhecimento e vencer seus oponentes nele , aqueles que ouvem você
aprendem a ter confiança em você e confiar em sua capacidade.
Nunca, portanto, ofenda a nada sem poder defendê-lo sobre isso, porque toda vez que
você é derrotado leva o seu prestígio você não é tão respeitado como sempre.
Todo o conhecimento que você quer está no mundo, e tudo que você tem a fazer é ir à
procura, e não parar até que você encontrar. Você pode encontrar conhecimento ou
informação sobre o assunto em bibliotecas públicas, se não na sua própria biblioteca.
Tente ter um livro, e possuí-lo, em cada pouco conhecimento o que você deseja. Você
normalmente pode obter estes livros em lojas de segunda mão, por vezes, um quinto
do preço original.
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Sempre tem uma estante totalmente equipada com livros. A maioria das informações
sobre a humanidade pode ser encontrada na Enciclopédia Britânica. Este é um livro
caro, mas tente obtê-lo. Compre uma edição completa para você e para manter a sua
casa, e quando você estiver em dúvida sobre algo, leia e você vai encontrar lo.
O valor do conhecimento é utilizá-lo. Não é humanamente possível para uma pessoa a
manter todo o conhecimento do mundo, mas se uma pessoa sabe como procurar o
conhecimento de todo o mundo, ela vai encontra-lo quando quiser.
Um médico ou um advogado, mesmo após a aprovação de sua formação na faculdade
Não conhece todas as leis nem conhece todas as técnicas da medicina, mas possui
todos conhecimentos fundamentais. Quando busca um determinado tipo de
conhecimento sabe se direcionar para os seus livros médicos ou livros de direito e
remete para a lei especial, ou como usar a prescrição do medicamento. Você deve,
portanto, saber onde encontrar seu conhecimento e usá-los como quiser. Ninguém vai
saber onde você obteve-los, mas você tem que saber usá-los corretamente, eles vão
achar você uma pessoa maravilhosa, um grande gênio, e um líder confiável.
Ao ler não é necessário ou obrigatório que você concorde com tudo que você lê. Você
deve sempre ler ou aplicar o seu próprio raciocínio para o que você leu com base no
que já sabe sobre os fatos do que você leu. Execute um teste em tudo que você lê com
base nesses fatos. Quando eu digo fatos eu quero dizer coisas que não podem ser
contestadas. Você pode ler velhos pensamentos e opiniões que são antigas e foram
alterados desde que foram escritas. Você deve sempre procurar encontrar os últimos
acontecimentos sobre esse assunto específico, e só quando esses fatos são
consistentemente sustentado no que você lê, você deve concordar com eles. Caso
contrário, você tem direito a sua própria opinião.
Sempre tenha conhecimento atual. Você pode encontra-lo a partir de livros anteriores
e recentes publicações, revistas e jornais. Leia o seu jornal diário em cada dia. Ler um
jornal todos os meses contribui para um padrão mensal, leia a revista trimestral, este
conhecimento vai contribuir para todo o ano e para além dos livros que você ja leu,
cujos fatos não mudaram nesse ano. Não manter velhas idéias que elas chegam a
enterrar a notícia atual.
Marcus Garvey
Fonte: www.black-king.net
Hon Sacerdote Federico Calvo – EABIC- Chile
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