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1. Nunca dê a um burocrata a chance de dizer não. 

2. Nunca gaste toda a sua munição de uma vez. 

3. Nunca se exalte, a não ser de propósito. 

4. Esforço é admirável. Somente a conquista é valiosa.  

5. Faça com que o custo do roubo seja maior do que o da coisa roubada.  

6. Dê a eles um título e os envolva na ação.  

7. Expanda a liderança.  

8. Você não pode vencer um plano sem um plano.  

9. A tecnologia política determina o sucesso político. 

10. Doutrina sólida é política sólida.  

11. Na política, você tem apenas sua palavra e seus amigos; se trair a um deles, você está morto. 

12. Mantenha seus olhos no principal objetivo e não se distraia com qualquer cachorro que late. 

13. Não faça do perfeito inimigo do bom. 

14. Lembre-se que o outro lado também tem problemas. 

15. Não trate os bons da mesma forma que você trata os maus. 

16. Um movimento bem administrado cuida dos seus membros.  

17. Trabalhes com tantos à sua direita quanto à sua esquerda. 

18. Você não pode salvar o mundo  se não consegue pagar o aluguel. 

19. Todo ganho é passo-a-passo, mas nem todo passo é um ganho.  

20. Um movimento estável necessita de uma saudável troca de favores entre seus membros. Não mantenha uma lista para cobrar favores passados.  

21. Um grama de lealdade vale mais que um quilo de esperteza.  

22. Nunca perca um encontro político se existe a mínima chance de você poder achar que deveria ter comparecido.  

23. Na política de voluntariado, um construtor pode construir mais rápido que um destruidor pode destruir.  

24. Ações têm consequências. 

25. Uma mente não pode absorver mais do que uma cadeira pode aguentar. 

26. Pessoal é política. 

27. Lembre-se que o jogo é longo. 

28. O teste da moralidade das ideias é a moralidade dos resultados. 

29. Você não pode vencer alguém com ninguém. 

30. Melhor uma serpente no jardim que uma víbora em casa. 

31. Não confie totalmente em alguém até que ele tenha lutado por uma boa causa que acreditava estar perdida. 

32. Uma imediata e generosa carta de agradecimento pode selar um compromisso que de outra forma poderia desaparecer quando os tempos ficam 

difíceis.  

33. Governar é fazer campanha por outros meios.  

34. Você não pode tornar seus inimigos amigos tornando seus amigos inimigos.  

35. Escolha seus inimigos tão cuidadosamente quanto escolhe seus amigos. 

36. Mantenha sua base segura. 

37. Não espere receber nada que você não tenha pedido. 

38. Na política, nada se move a não ser que seja empurrado. 

39. Vencedores não são perfeitos. Eles apenas cometeram menos erros que seus rivais. 

40. Uma grande causa é melhor do que muitas pequenas causas. 

41. Em momentos de crise, a iniciativa passa para aqueles que estão melhor preparados. 

42. Política é tão do coração quanto é da mente. Muitas pessoas não se importam com o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa.  

43. Reporte imediatamente sua ação para aqueles que a requisitarem.  

44. A indignação moral é a força mais poderosa política.  

45. Reze como se tudo dependesse de Deus, trabalhe como se tudo dependesse de si.                 
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