قوانين السياسة العامة
 -1التمنح أبدا الفرصة لبيروقراطي ليقول ال.
 -2التطلق كل ذخيرتك مرة واحدة.
 -3التغضب إال لهدف.
 -4بذل الجهد ُمقدر لكن اإلنجاز له قيمة.
 -5أجعل ماأخذ منك قيما أكثر مما يستحق.
 -6امنحهم لقب  ,وامنحهم حق المشاركة.
 -7عزز أهمية القيادة.
 -8التستطيع هزيمة خطة بدون وجود خطة.
 -9الحنكة السياسية تحدد مصير النجاح السياسي.
 -11العقيدة السليمة هي السياسة السليمة.
 -11في السياسة ,حافظ على عهدك وعلى أصدقائك ,إن أدرت ظهرك ألحدهما ستكون نهايتك.
 -12ركزك نظرك على الفرصة الرئيسية والتتوقف عن ركل الكالب النابحه.
 -13التجعل الكمال عدو النجاح.
 -14تذكر حتى الجانب األخر  ,لديه مشاكله أيضا.
 -15التعامل األشخاص الجيدين كما تعامل األشخاص السيئين.
 -16الحركة الفكرية الصالحة تعتني بأتباعها.
 -17أجعل على يمينك نفس عدد من على يسارك.
 -18لن تستطيع الدفاع عن العالم إن كنت التملك شيئا.
 -19ليست كل المكاسب مكاسب.
 -21الحركة الفكرية الثابتة تتطلب مشاركة صحية بين أعضائها بدون رصد متعمد لسقطاتهم.
 -21قنطار من الوفاء خير من طن من الذكاء.
 -22التتغيب عن حضور أي اجتماع سياسي إن كنت تعتقد بأنك هناك أدنى فرصة ستندم فيها على عدم حضورك.
 -23في التطوع السياسي ,من يبني يكون أسرع من من يريد الهدم.
 -24التصرفات واألفعال لها تبعات.
 -25اليستطيع العقل استيعاب أكثر من دوام الكرسي.
 -26الموظفون هم السياسة.
 -27تذكر السياسة لعبة طويلة.
 -28اختبار األفكار األخالقية له نتائج أخالقية.
 -29التستطيع اإلنتصار على أحدهم بدون أن يكون معك أحد.
 -31من األفضل أن يكون ثعبانا على أن تكون أفعى التشعر بها.
 -31التثق بأحد تماما حتى يكون له شئ ما قد يخسره.
 -32رسالة شاكرة وصادقة قد تحقق وعد منتظر.
 -33اإلدارة هي حملة بوسائل مختلفة.
 -34لن تستطيع تكوين صداقات مع أعدائك بجعل اصدقائك هم أعداؤك.
 -35اختار أعدائك بعناية كما تختار أصدقائك.
 -36حافظ على أمان وطنك.
 -37التعتمد على أخذ شئ بدون أن تطلبه.
 -38في السياسة ,الشئ يتم إال إذا تم دفعه.
 -39المنتصرون ليسوا كاملين لكنهم ارتكبوا أخطاء أقل من منافسيهم.
 -41سبب كبير واحد أفضل من عدة اسباب صغيرة.
 -41في وقت األزمات ,السيادة تعطى لمن كان أكثر استعداد.
 -42في السياسة ,العقل والقلب مهمة .الكثير من الناس اليهتمون بقدر معرفتك وعلمك حتى يرون كم أنت مهمتم ألمرهم.
 -43كن دقيقا في اإلبالغ عن عملك فقط لمن يطلبها منك.
 -44الغضب بهدف صادق هو أقوى دافع في السياسة.
 -45أدع هللا وكأن كل شئ يتوقف عليه  ,وأعمل وكأن كل شئ يتوقف عليك.
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