
Čo treba ľuďom povedať 
 

výber  z myšlienok, ktorých autorom je  
A. de Saint-Exupéry (29.6.1900−31.7.1944) 

 
 
 
 
 

 

 
�  Ak kladieme svoj kameň k ostatným, pomáhame stavať svet. 
�  Ak máme dávať lásku, musíme začať obetou. 
�  Ak prijímaš utrpenie – rastieš. 
�  Ak dávaš, nič nestrácaš. To, čo máš, sa tým naopak rozmnožuje. 
�  Ak je človek uzavretý do seba, stáva sa chudobným. 
�  Ak sa má človek oslobodiť, najcennejšie je naučiť ho to, aby sa sám ovládal. 
� Ak sa jedinec nadchne svojou vlastnou dôležitosťou, cesta sa hneď zmení na múr. 
 
 
�   Podmienkou šťastia je zápas, námaha a vytrvalosť. 
�   Modlitbou je každý skutok, ak človek ponúkal sám seba, aby sa uskutočnil. 
�   Katedrála je niečo iné než súhrn kameňov. Je geometriou a architektúrou… Najrozličnejšie   
      kamene slúžia jej jednote. 
�   Dávať zo svojho srdca, to je akoby vyklenúť most cez priepasť svojej samoty. 
� Milovať neznamená, že sa dívame jeden na druhého, ale dívať sa spolu rovnakým smerom. 
� Priateľ je predovšetkým ten, kto neodsudzuje. 
� Človek sa úplne prejaví, len keď zmeria svoje sily s prekážkou. 
 
 
� Snažme sa obohatiť spoločenstvo, pretože len to zase obohacuje človeka. 
� Pravdu treba vyhĺbiť ako studňu. 
� Mám rád, keď človek vydáva zo seba svetlo. 
� Iba duch zúrodňuje rozum. 
� Človek si myslí, že prejavy života sa riadia výpočtom… výpočty sú iba plášťom jeho túžby. 
� Myšlienky majú takú hodnotu, akú majú ľudia. 
� Budeš navždy zodpovedný za to, čo si k sebe pripútal. 
 
 
♦ Čím viac dávaš v mene lásky, tým viac rastieš. 
♦ Skutočná láska začína tam, kde za to nič nečakáš. 
♦ Láska k blížnemu je povinnosťou voči Bohu cez jednotlivca akokoľvek bezvýznamného. 
♦ Túžiš byť – budeš až v Bohu. 
♦ Kto skrz Boha miluje všetkých ľudí, miluje každého z nich nekonečne viac než ten, kto miluje 

jedného a len jeho zahŕňa do úzkeho okruhu svojho záujmu. 
♦ Keď vstupuješ do chrámu, Boh ťa neodsudzuje, ale objíma. 
♦ Tvoja pyramída nemá zmysel, ak nekončí v Bohu.  
  
 

Pre Deň učiteľov 2013 vybral a zostavil  D. J. 


