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Robert Greene, Joost Elffers „Jėga. 48 valdžios dėsniai“
Geriausi ir labiausiai tikę dėsniai: 4 , 11 ir 18.
p.23 Kuo daugiau kalbi, tuo didesnė tikimybė, kad pasakysi ką nors kvaila.
p.24 Endis Vorholis ☺))))))))))))) Andy Warhol?
p.39 Bismarkas „Kvailiai giriasi, jog mokosi iš savo klaidų, man labiau patinka mokytis iš svetimų.“
p.45 Veiksmas ir demonstravimas (?) daug veiksmingesni ir reikšmingesni [nei tuščias
kalbėjimas].
Baltazaras Grasinas: „Tiesa paprastai yra matoma, o ne girdima“.
p.47 Jei tau visiškai nesvarbu, ar oponentas su tavimi sutinka ir jei matai, kad ilgainiui jis įsitikins,
jog buvai teisus, nesivargink ką nors rodyti ar įrodinėti. Saugok jėgas ir eik savo keliu.
p.55 Daugelis žmonių užsikrėtusių tuštybe, niekina taupumą ir trumpai savo užgaidai patenkinti
iššvaisto visas santaupas.
p.54 Maksimali įtaka esti tada, kai priverti žmones daryti tai, ko tu nori, ir gali tai padaryti
neskaudindamas kitų ir nenaudodamas prievartos. Kai žmonės patys suteikia tau tai, ko tu trokšti.
Tokia valdžia – absoliuti. Geriausias būdas pasiekti tokią padėtį – sukurti priklausomybės santykių
sistemą. [ir t.t. – čia 11 dėsnis „Išmok priversti žmones priklausyti nuo tavęs“].
p.56 Makiavelis „Verčiau jau tavęs bijo nei myli“. Baimę visada gali kontroliuoti, meilės – niekada.
p.74 Kuo dažniau tave mato ir girdi, tuo labiau krinta tavo vertė. Tampi įpročiu.
p.80 Izoliacija kelia didesnį pavojų, nei tas, nuo kurio tave saugo siena.
p.81 Nesaugiais ir pavojingais momentais privalai nugalėti norą slėptis.
p.121 Jei nesi tikras dėl savo veiksmų, net nesistenk. Tavo abejonės ir neryžtingumas užkrės
planų įgyvendinimą. Dvejonės pavojingos, verčiau veikti drąsiai. Bet kokia klaida, padaryta
ryžtingai, ištaisoma elgiantis dar ryžtingiau. Visi žavisi drąsiais, o ne neryžtingais.
p.127 Galia slypi ne tame, ką mes darome, bet tame, ko nedarome. [Čia kaip su tuo
gebėjimu pasakyti „ne“ gyvenime. Daug dažniau gyvenime reikia pasakyti „ne“, nei „taip“. Pvz. tik
vienai merginai prie altoriaus ir t.t.]
p.142 Silpnybė paprastai reiškia nesaugumą, nevaldomus jausmus ar poreikius.
p.151 Niekada neatrodyk skubąs – skubėjimas išduoda, kad nekontroliuoji nei savęs,
nei laiko.
p.152 Laikas – tai dirbtinė sąvoka, kurią susikūrėme patys, kad amžinybės beribiškumas bei
visata taptų pakenčiamesni.
p.157 Nevaldomas noras padaro tave silpną, nieko nevertą bei patetišką.
p.207 Armijos formavimo tikslas – sukurti nenusakomą armiją. [T.y. labai universalią,
nenuspėjamą. Tinka hattrickui man ;)].

