Vy to ještě nevíte,
že když něco kreslíte
střádáte si jak do banky,
nebetyčné výdělky.
Kdo úspěšně dokončí vysokoškolské studium, tak už je za vodou a čiperně se vrhá do praktického života, aby co nejrychleji zúročil ta léta nekončící dřiny a sebezapírání. Ne tak Karolínka. Ta si ještě přidá další léta studijního vypětí tím, že se pokouší své zájmy završit doktorátem. Když se dovíte, jaký je námět jejího doktorandského studia, tak se jistě nebudete ani moc divit, proč vlastně tolikrát vážila cestu až z Prahy do Sedlčan, aby si s námi zakreslila. Ano, jistě, je jí mezi námi dobře, protože to naše společenství je velice přátelské, všichni spolupracují bez jakékoliv soutěživé agresivity a nikdo se nenadřazuje. Teprve když se dozvíte, že Karolínka bude svoji doktorandskou práci obhajovat znalostmi chovu mladých velblouďátek, tak už tak trochu začnete chápat. Toto je přímo čítankový příklad. Tak jako se nám Evropanům zdá, že není možné rozeznat jednoho Číňana od druhého, tak i všichni velbloudi jsou pro nás k nerozeznání. 
Američan Frederick Frank napsal: co jsem nenakreslil, nevidím. Při kreslení je mozek člověka schopen zpomalit vnímání, pozorovat vztahy, vidět objekty takové jaké skutečně jsou. Co všechno je k takovému doktorátu zapotřebí znát, čemu všemu je zapotřebí rozumět, ale je tu ještě něco navíc. Je třeba se naučit rozlišovat to, co běžně lidé nerozlišují. Kdo už má své znalosti mimořádně navršené, tomu k dokonalosti poznání je třeba stoupat mimořádnými cestami.
Kdo se naučí dívat, ten vede svou ruku podle toho co vidí. Může hledat rovnováhu mezi tím co chybí a co je navíc. Může vymezit podstatné od nepodstatného.
Učit se kreslit není jen nudný trénink pravé mozkové hemisféry. Je to také dobrodružné objevování krásy, kterou jsme pro nedostatečné rozvinutí svých tvůrčích schopností nemohli vidět. Je toho dost, aby se Karolínce vyplatily ty únavné kilometry cesty začínající časným vstáváním. 
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