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Orang yang suka membaca,

cenderung

dan senantiasa



Artinya, semakin lama 

cerdas
mereka cenderung semakin 

terampil
dan



Dan orang yang 

tak suka membaca, 

pengetahuannya

cenderung



dua jam
membaca

Secara umum, 

rata-rata orang menghabiskan

perhari untuk



Ini sudah termasuk membaca

koran, e-mail, laporan kerja,

dan sebagainya



Dan untuk profesi tertentu,

empat
seperti dosen atau mahasiswa,

enam
sampai

jam perharinya



Padahal, sebenarnya

membacamembaca

jauhjauh

kita mampu



Dan, keterampilan 

bisa
membaca cepat



manfaatnya

Apa



Misalkan



… waktu total

membaca kita

dua
tiap hari adalah

jam



Jika kita bisa mempercepat

satu
kecepatan baca menjadi

jam



… untuk jumlah

sama,
bacaan yang



… kita punya

satu
waktu kosong

jam

setiap harinya



Artinya, dalam setahun

kita akan punya  

waktu luang



Itu setara dengan

tambahan cuti tahunan

penuh



Atau setara dengan

kita dapatkan



Kita punya

waktu ekstra untuk



… atau untuk



… juga untuk

investasi



Para tokoh besar

seperti Jimmy Carter,

mampu membaca

Indira Gandhi atau

Sukarno
2 – 3 buku dalam

sehari



Bukan sekedar 
membaca cepat-cepat

…dan dengan



Kita pun punya kesempatan

mengembangkan 

sehingga 

diri



mmenjadienjadi

diantdiantaarra pa paraara kolegakolega



… hanya dengan keterampilan 

membaca
cepat



Kita menguasai

hal-hal baru 

dari orang lain



Jadi, mulai sekarang…



Perbaiki 

kemampuan

membacamembaca
Anda



Belajarlah

membaca

dan efektif
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