O nutnosti vzdělávání v dnešní době asi nikdo nepochybuje, pokud se ho tato aktivita netýká osobně. Postoj k vlastnímu vzdělávání však zaujímají lidé různý. Jednou z možných příčin je, že jsou dvě velké skupiny: 

zralí a nezralí lidé

Zodpovědnost za sebe je věcí zralosti člověka. Nezralý člověk je nesamostatný, nezodpovědný. Pokud se mu nedaří, hledá různé výmluvy. Nechce se poučit. Jeho pohled na svět je podobný pohledu dítěte. Také dospělý, starší člověk může být nezralý. Občanskoprávní dospělost se dosahuje mechanicky v 18. roce života. Ale osobnostní zralost zpravidla přichází o něco později. Často až po 25. roce života. Dnešní doba v mnohém nahrává tomu, aby se osobnost člověka rozvíjela mnohem pomaleji než jeho fyzická tělesná schránka. A tak se často setkáváme s nezralými lidmi i v dospělém věku. Čím to je způsobeno, nevím. Mám však podezření, že i zde budou mít svoji zásluhu právě sdělovací prostředky a pohodlí. 

Mnoho dětí, mladých a dospělých tráví podstatnou část volného času sledováním televize. V tomto čase by se mohla jejich mozková kapacita rozvíjet, kdyby svůj mozek zatížili důstojnými úkoly, či zájmy. Ale místo toho pasivně přijímají maloduché až bezduché televizní pořady. Namísto rozvoje simulační a vizualizační představivosti dostávají hotové obrazy. Namísto vlastní tvořivosti mají hotové profesionální produkty. Namísto hledání si vlastního místa v sociální skupině izolují se v obýváku před televizorem. 

Dále už v tomto článku pokračovat nemusíme. Hodně lidí totiž v této chvíli formuluje otázku, kterou se zabývá další článek: 

Kde vzít čas na vzdělávání?

Času je dost. Chuť chybí. Vzdělávat se znamená pracovat. Musíte číst, když se jiní baví. Musíte přemýšlet, když ostatní mluví. Komu se chce? Málokomu. A to je právě hlavní výhoda. Pokud se rozhodnete zvýšit si vzdělání, budete dělat to, co dělají všichni úspěšní lidé. Ale úspěšných je málo. Proč? Nikomu se nechce na sobě pracovat. Pokud překonáte svou vestavěnou, zabudovanou lenost, máte velkou šanci uspět. Podívejte se jen na život většiny lidí. Obývacímu pokoji dominuje televizor. Ten drží taktovku nad děním. Televizor je zdrojem veškerých informací, které vstupují do většiny rodin. Většina lidí tedy bude vědět totéž, co vědí i ostatní. Tedy mnoho informací o ničem. 

Pokud začnete cíleně studovat a využijete na to svůj volný čas, je to investice do vaší budoucnosti. Velmi rychle se začínáte stávat odborníkem. Vzdělávání má rychlé následky. Jak budete stoupat v úrovni poznání, začnete hledat nové výzvy. Už vám nebude stačit jednoduchý život běžného člověka, jakých jsou miliony. Najednou zjistíte, že systematické vzdělávání vás posouvá dál jiným nápadům, názorům a zájmům. Zjistíte, že se navíc zajímáte o věci, o kterých jste předtím ani netušili. Získáte nové známé a nové možnosti. 

Kde tedy vzít čas na vzdělávání? Hledejte ve svých typických dnech. Hledejte mezírky v programu, které byste mohli vyplnit vzděláváním se, čtením. Sledujete televizor? A co vám dá víc? Patnáct minut stresujících zpráv, nebo pár stran z kvalitní knihy? Je to váš čas, vy rozhodnete, zda chcete jít se stádem, nebo studovat na jeho vůdce. Čekáte v řadě? Máte u sebe knihu nebo zkopírovaných pár stránek? Čtěte, nevnímejte okolní atmosféru. Jdete k lékaři? Připravte se na čekání. S knihou můžete využít jeho čas velice účelně.

