Den Offentlige Politiske Proces’ Love
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Giv aldrig en bureaukrat mulighed for at sige nej.
Fyr ikke alle dine skud af på en gang.
Hids dig ikke op, med mindre du gør det med vilje.
En god indsats er beundringsværdig. Resultater er værdigfulde.
Tag en højere pris for stålet, end det er værd.
Giv dem en titel og involver dem.
Udvid lederskabet.
Du kan ikke slå en plan uden at have en plan.
Politisk teknologi afgør politisk succes.
God lærdom er god politik.
I politik har du din troværdighed og dine venner; mist en af dem, og du er død.
Hold fokus på mulighederne og stop ikke for at sparke enhver gøende hund.
Gør ikke det perfekte til det godes fjende.
Husk at de andre også har problemer.
Vær ikke overfor gode mennesker, som du er overfor dårlige mennesker.
En velkørende bevægelse tager sig af sine egne.
Ansæt mindst lige så mange til højre som til venstre for dig.
Du kan ikke redde verden, hvis du ikke kan betale huslejen.
Alle sejre sker gennem forløb, ikke alle forløb giver sejre.
En stabil bevægelse kræver gensidig generøsitet mellem dets medlemmer. Men lad være med at tælle.
En knivspids loyalitet er et kilo snilde værd.
Gå aldrig glip af et politisk møde, hvis du tror, der en den mindste chance for, du ville have ønsket, du
havde været der.
I frivilig politik kan en murer bygge hurtigere, end en nedriver kan rive ned.
Handlinger har konsekvenser.
Hjernen kan ikke optage mere, end stolen kan holde til.
Personel er politik
Husk at det ikke er slut, før den fede dame synger.
Testen for moralske idéer er moralske resultater.
Du kan ikke slå nogen med ingen.
Hellere end slange i græsset end i din barm.
Stol først rigtigt på nogen, når han er blevet ved en god sag, som han vidste ville tabe.
Et prompte, generøst taksigelsesbrev kan være afgørende for et engagement, som ellers ville forsvinde i
hårdt føre.
At regere er at føre kampagne med andre midler.
Du kan ikke gøre venner af dine fjender ved at gøre fjender af dine venner.
Vælg dine fjender lige så omhyggeligt, som du vælger dine venner.
Hav en sikker hjemmefront.
Regn ikke med at få noget, du ikke beder om.
I politik bevæger intet sig, hvis det ikke bliver skubbet.
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Vindere er ikke perfekte. De begik færre fejl end deres modstandere.
Én stor årsag er bedre end mange små årsager.
I en krisesituation går initiativet til dem, der er bedst forberedt.
Politik er lige så meget i hjertet, som det er i sindet. Mange går ikke op i, hvor meget du ved, før de ved
hvor meget, du går op i det.
43. Fortæl straks om din handling til den, der bad om den.
44. Forargelse er den stærkeste motivater i politik.
45. Bed som om alt afhang af Gud; arbejd som om alt afhang af dig.
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