
A Politika Törvényei
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Soha ne adj esélyt ana egy bflrokatának, hogy nemet mondjon.
Ne használd el egyszerre az összes löszert.

Csak céltudatosan mutasd ki a dühödet.

Csodálatra méltó az eröfeszltés, de becses a teljesftmény.

Ha valamit elloptak töled, a tolvqi fizossen jóval nagyobb fuat érte.

Adj cimet az emberednek és máris jobb lesz a teljeslûnénye.

Szélesltsd a vezeto réteget.

Nem valóslthatod meg a tervedet, ha nincs is.

A politikában az eszközök határozzâkmeg a sikert.

Aki józan tanokat hírdet, az jôzanul politizáI.

A politikában az adotf szó és a barát a legfontosabb fogalmak. Szegd meg a szavadad, hagyd cserben a barátodat és máris
elvesztéI.

Szemed elött mindlg a fö oél legyen, ne veszödj minden ugató kutyával.
Ha valaki nem tökéletes attól még nem az ellenséged.

Mindfgjusson eszedbe, hogy a másik oldalnak ugyanúgy vannak problémái.

Uey báqi másokkal,,ahogy szeretnéd, hogy veled bftrjanak.

A jó mozgalom gondoskodik a s4iátjairóI.

Legalább annyi baratod legyen az egyik oldaladróI, mint a másikróI.

Nem válthatod meg avilágoÇ hanem fizeted megaztuât.
Minden gyözelem elönybe hoz, de nem minden elöny vezetagyöznlunhez.
A jó mozgalmat jellemzi, hogy a tagok kotcsösen segitik egymást. Ne tartsd pontosan számon, hogy ki és mennyivel tartozik
neked. 
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Egy uncia hilség felér egy font okossággal

Soha ne mulassz el egy találkozót, ha valtunire való esélye is.van annalç hogy késöbb megbánod.
Az önkéntes politikában az épltö gyorsabban épft, mint ahogy a romboló pusztlt.

Minden tettnek következménye van.
Addig figyelnek rád, amfg képes vagy ökot ülve tartani.

A csapatod testeslti meg a politikádat. Meg kell vizsgalni tehát, hogy kit választunk be.

Emlékezz an4 hogy ez egy hosszú játszma.

A gyors es nagyvonalú köszönö levél záloga lehet annak az elkötelezettségnek, ami egyébként ttinékeny, ha az rlt göröngyössé
válik.
Valakit legyözni csak egy másik valaki képes.

Rosszabb egy vipera bent, mint a sok klgyó odakint.

Ne bizz addig valakiben, amlg nenr Iátod olyan dolog mellett is kitârtani, ami már m4idnem elveszett.

A gyors és nagyvonahl köszÕnölevél záloga lehet a hilségnek, ami egyébként igen tünékeny, ha az út göröngyössé válik.
A kormányzás a kampányolásnak egy másikjelentése.
Nem teheted barátoddá az ellenségedet.úgy, hogy a barátod ellenségeddé válik.
A ba¡átot és-az ellenséget egyformán meg kell válogatni.

Épfts bizûos családi hátteret.

Ne blzz abban, hogy valamit is adnak, ha nem kéred.

A politikában minden csak úgy mozog,hamozgújâk.
A gyöztesek nem tökéletesek. Egyszertien kevesebbet hibaznak, mint a vesztesek.

Egy nagy ötlet hasznosabb,mint sok apró.

A vészlrelyzetben az lêpjenelöszöq aki a legfelkészültebb.

A politika legalább annyiraszfv, mint amennyire ész. Sokakat addig nem érdekli, hogy mennyit tudsz tenni, amig nem látják,
hogy mennyire aka¡sz tenni.

Amit tetté|, aról haladéktalanul tájékoztasd azoka! akikct cz érdekelhet.

Az erkölcsi gaztettek a politika legfobb mozgatórugói

Ami nem rajtad múlik, azért imâdkozzlstenhez, ami töled ftigg azért dolgo zzkeményen.

Morton C. Blaokwell
Elnölq The Leadership lnstitute
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