Gesstě zbývá, k ginochům českým se obrátiti, kteřj vpřjmně z této knihy w gazyku
českém potřebného vměnj zýskati sy před sebe wezmau.
I.

Čtěte tuto knihu dle pořádku od začátku až ku koncy, aniž čeho wynecheyte. Měřictwj se
nedá čjst tak snadně a lehaunce, gako nowiny, nýbrž

II. Čtěte s takowau wážnostj a pozornostj, aby Wám ani toho neymenssjho nevsslo, s tjm
pewným přeswědčenjm, že se zde ničehož nenalézá, od čehožby něco následugjcýho
nezáwiselo tak, žeby toto bez onoho ani srozuměno, aneb ani rozhodnuto býti nemohlo.
III. Rozeznáweyte bedliwě wssecky částky, z kterých průpowěd složena gest.
IV. Nenj wssak dosti na tom, genom čjsti, nýbrž přemeysslete, co gste četli, tak dlauho, až
gste w stawu negenom každau gednotliwau průpowěd důkladně pochopiti, nýbrž také, což
hlawnj wěc gest, až gste spogenj té průpowědi se wssemi gegjmi důwody, gak w důkazu
předstawena gest, zřegmě a auplně nahljdli.
V. Abyste se o tom přeswědčili, pokuste se o to, když gste knihu dřjwe zawřeli, a obrazec
wypodobnili, důkaz průpowědi na papjru neb na tabuli opakowati. Gsteli w stawu, geg
dokonale wywesti, tehdáž gste sobě swé wěcy gisti. Ostaneteli w něm wězeti, skaumeyte,
zdažli negste w stawu, wlastnjm přemeysslowánjm mezeru tu wyplniti, která Wás
zadržuge. Posstěstjli se Wám to, tjm lépe, pakli nic, zase se swau knihau se poraďte,
gesstě gedenkráte dokonale rozwažte, co průpowěd wyslowuge, neb vkládá, rozeberte
celý vsudek důkazu do gednotliwých částek, skaumeyte, na kterých předesslých
průpowěděch každá gednotliwá část gest založena, na čem neywjce záleženo, přeběhněte
gesstě gednau w čerstwosti celau poslaupnost následků, zawřete knihu, opakugte swůg
pokus tak dlauho, až gste w stawu, bez pomocy onen důkaz wywesti.
VI. Při takowém opakowánj bude Wám znamenjmi od nowěgssjch Matematyků wymysslenými
dobře poslauženo, poněwadž ona mimo kratssj přednessenj y také lehčj přehled celého
důkazu působugj.
VII. Z ohledu vloh zwlásstě w gegich rozhodnutj pilně se cwičiti musýte, což Wám bude
mnohem prospěssněgssj, když to na rozličný způsob podniknete.
Nápodobně welmi prospěge, když při opakowánj pouček a vloh w obrazcých, kteřj se na
ně potahugj, wssecko změnjte, co soběwolně přidáno.
Gen tjm a takowým způsobem budete s to, z této knihy takowého naučenj dosýcy, gehožto
vžitku po wssecek swůg žiwot nikdý dosti nebudete mocy sobě wážiti.
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