Den Offentli a Politiska Processens L

ar

30.
31.

Ge aldrig en byråkrat en chans att säga nej.
Lägginte alla dina kort på bordet på en gang.
Bli inte arg ifall det inte är med avsikt.
Ansträngningar är beundransv?irda. Prestationer åir värdefulla.
Få stålet att verka värdefullare åin det åir.
Ge dem en titel och få dem engagerade.
Expandera ledarskapet.
Man kan inte överträffa en plan utan att ha en plan.
Politisk teknik är avgörande fÌir framgång inom politiken.
Sund doktrin ?ir sund politik.
Inom politiken har du ditt ord och dina väinner. Om du sviker någondera frirlorar du allt.
Koncentrera dig på målet och beþmra dig inte över varje detalj.
Gör inte det perfekfa till det godas fiende.
Kom ihåe att din moþart har också problem.
Behandla inte de bästa som de såimsta.
En välskött rörelse tar hand om sina egta.
Anståill åtminstone lika många till våinster som till höger om dig.
Du kan inte rädda våirlden om du inte kan betala din hyra.
Alla framsteg sker stegvis. Några steg är inte framsteg.
En stabil rörelse kräver sund ömsesidig generositet mellan dess parter. Var inte nogräknad.
Ett uns lojalitet är värt ett pund klokfret.
Missa aldrig ett politiskt möte om det finns den minsta chans att du kommer att ångra att du
inte deltog.
Inom volontiþolitik kan en skapare skapa snabbare ãin en ftirstörare hinner fürstöra.
Gåirningar har folj der.
Huvudet kan inte absorbera mera åin byxbaken kan slita.
Vad din personal gör åir policy.
Kom ihåg att det åir ett ftiretag på lang sikt.
Moraliska idéers giltighet fastställs genom uppnådda resultat.
Du kan inte besegra någon med en nolla.
En orm i gräset åir bättre ãin giftorm i hjåirtat.
Lita inte på någon fullständigt ñrråin den visat lojalitet i ett gott syfte som den visste var
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fordömt.
Ett snart, generöst tackbrev kan uppfflla ett löfte som arumrs skulle ha glömts nåir tiderna
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blir svåra.
33. Att regera ar att füra en kampanj på olika sätt.
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Du kan inte göra våinner av dina ovãinner genom att göra dina vãinner till dina ovåinner.
Välj dina ovänner lika noggrant som du väljer dina våinner.
Bevara en trygg hemmabas.
Vänta dig inte att fa något som du inte bett om.
Inom politiken sker ingenting utan en på@ckning.
Segrare ?ir inte perfekfa. De giorde ftirre misstag ?in deras motståndare.
En stor orsak är bättre åin manga små orsaker.
I krissituationer faller initiativet på den som åir bäst forberedd.
Politiken har du i hjärtat liksom i själen. Manga bryr sig inte om hur mycket du vet füre de
vet hur mycket du bryr dig om dem.
Berätta snarast vad du giort for den som bett attftveta.
Moralisk indignation är den starkaste motivationskraften inom politiken.
Be som om allt berodde på Gud. Arbeta som om allt berodde på dig.
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