
 

PRAWA PROCESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 
 

1. Nigdy nie daj biurokracie szansy na powiedzenie „nie”. 
2. Nie wystrzelaj wszystkich swych nabojów za jednym razem. 
3. Nie wściekaj się, chyba że celowo. 
4. Wysiłek jest godny podziwu. Osiągnięcia są cenne. 
5. Spraw, by rzecz kradziona była droższa, niż jest naprawdę warta. 
6. Daj im tytuł i zaangażuj ich. 
7. Rozszerzaj przywództwo. 
8. Nie przebijesz czyjegoś planu, nie mając własnego. 
9. Technologia polityczna decyduje o sukcesie politycznym. 
10.  Sensowna doktryna to sensowna polityka. 
11.  W polityce masz swoje słowo i swoich przyjaciół; nie dotrzymaj pierwszego albo zawiedź tych drugich, a 

już po Tobie. 
12.  Koncentruj się na głównej szansie i nie zatrzymuj się, by kopnąć każdego psa, który szczeka. 
13.  Nie bądź idealnym wrogiem dobrych ludzi. 
14.  Pamiętaj, że druga strona też ma problemy. 
15.  Nie traktuj dobrych ludzi tak, jak traktujesz złych. 
16.  Dobrze prowadzone ugrupowanie samo zadba o siebie. 
17.  Zatrudniaj co najmniej tylu ludzi na prawo od siebie, co na lewo od siebie. 
18.  Nie ocalisz świata, jeśli nie jesteś w stanie zapłacić czynszu. 
19.  Wszystkie zyski są przyrostowe, ale niektóre przyrosty to nie zyski. 
20.  Stabilne ugrupowanie wymaga zdrowego, wzajemnego przepływu zobowiązań pomiędzy jego 

uczestnikami. Nie prowadź dokładnych obliczeń. 
21.  Deko lojalności jest warte kilo mądrości. 
22.  Nigdy nie przegap spotkania politycznego, jeśli myślisz, że istnieje najmniejsza szansa, że będziesz 

żałował, że Cię tam nie było. 
23.  W polityce ochotniczej budowniczy buduje szybciej, niż niszczyciel niszczy. 
24.  Działania mają swoje konsekwencje. 
25.  Umysł nie przyjmie więcej, niż wytrzyma siedzenie. 
26.  Personel to polityka. 
27.  Pamiętaj, że to gra długofalowa. 
28.  Sprawdzianem ideałów moralnych są moralne wyniki. 
29.  Nie pokonasz kogoś nikim. 
30.  Lepszy fałszywy przyjaciel niż fałsz w Twoim sercu. 
31.  Nie ufaj w pełni nikomu, aż zobaczysz, że wytrwał przy swoich ideałach nawet wtedy, gdy widział ich   

porażkę. 
32.  Szybki, szczery list z podziękowaniami może zapewnić Ci przyjaźń kogoś, kto inaczej opuściłby Cię, 

gdyby zaczęły się problemy. 
33.  Rządzenie to to samo, co prowadzenie kampanii wyborczej, zmieniają się tylko środki. 
34.  Nie zrobisz przyjaciół ze swoich wrogów, robiąc wrogów ze swoich przyjaciół. 
35.  Wybieraj wrogów równie starannie, jak wybierasz przyjaciół. 
36.  Chroń swoją bramkę. 
37.  Nie polegaj na prezentach, o które nie prosisz. 
38.  W polityce rusza się tylko to, co zostało popchnięte. 
39.  Zwycięzcy nie są idealni. Po prostu popełnili mniej błędów niż ich przeciwnicy. 
40.  Jeden ważki powód jest lepszy niż wiele nieistotnych powodów. 
41.  W chwilach załamania inicjatywę mają ci, którzy są najlepiej przygotowani. 
42.  Polityka to rzecz tak serca, jak i umysłu. Dla wielu ludzi nie ma znaczenia to, jak wiele umiesz, ale to, jak 

bardzo Ci zależy. 
43.  Szybko złóż sprawozdanie ze swych działań osobie, która o nie poprosiła. 
44.  Najpotężniejszą siłą w polityce jest oburzenie natury moralnej. 
45.  Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, ale pracuj tak, jakby wszystko zależało od Ciebie.  
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