
““II  ffoouunndd  oouutt  tthhee  bbeesstt  wwaayy  ooff  ggooiinngg,,  iiss  ttoo  uussee  CChhiirroopprraaccttoorrss,,  nnoott  oonnllyy  aafftteerr  iinnjjuurryy,,  bbuutt  aallssoo  bbeeffoorree  

iinnjjuurryy””  AArrnnoolldd  SScchhwwaarrzzeenneeggggeerr  

  

““WWiitthhoouutt  CChhiirroopprraaccttiicc  II  nneevveerr  wwoouulldd  hhaavvee  wwoonn””  LLaannccee  AArrmmssttrroonngg  ––  SSiixx  ttiimmeess  TToouurr  ddee  FFrraannccee  

wwiinnnneerr..  

  

““YYoouu  oobbvviioouussllyy  ccaann’’tt  ccoommppeettee  aatt  yyoouurr  ffuulllleesstt  iiff  yyoouu’’rree  nnoott  iinn  aalliiggnnmmeenntt..  AAnndd  yyoouurr  bbooddyy  ccaannnnoott  

hheeaall  iiff  yyoouurr  bbaacckk  iiss  nnoott  iinn  aalliiggnnmmeenntt””  DDaann  OO’’BBrriieenn  --  DDoouubbllee  OOllyymmppiicc  aanndd    

WWoorrlldd  CChhaammppiioonnsshhiipp  DDeeccaatthhlloonn  GGoolldd  mmeeddaalliisstt..  

  

““YYoouu  CChhiirroopprraaccttiicc  ddooccttoorrss  aarree  rreeaallllyy  mmiirraaccllee  wwoorrkkeerrss””  AArrnnoolldd  SScchhwwaarrzzeenneeggggaarr    
 

““II  hhaavvee  ttoo  hhaavvee  aann  aaddjjuussttmmeenntt  bbeeffoorree  II  ggoo  iinnttoo  tthhee  rriinngg..  TThhee  mmaajjoorriittyy  ooff  bbooxxeerrss  ggoo,,  ttoo  ggeett  tthhaatt  

eeddggee””  EEvvaannddeerr  HHoollyyffiieelldd  ––  ffoouurr  ttiimmeess  WWoorrlldd  HHeeaavvyywweeiigghhtt  BBooxxiinngg  CChhaammppiioonn..  

  

““II’’vvee  bbeeeenn  sseeeeiinngg  aa  CChhiirroopprraaccttoorr  aanndd  hhee’’ss  rreeaallllyy  bbeeeenn  hheellppiinngg  mmee  aa  lloott..  CChhiirroopprraaccttiicc’’ss  bbeeeenn  aa  bbiigg  

ppaarrtt  ooff  mmyy  ggaammee””  JJooee  MMoonnttaannaa  ––  ffoouurr  ttiimmeess  NNFFLL  SSuuppeerrbboowwll  CChhaammppiioonn    

((JJooee  MMoonnttaannaa  aanndd  3355  oorr  mmoorree  ooff  hhiiss  tteeaamm  rreecceeiivveedd    

CChhiirroopprraaccttiicc  ccaarree  jjuusstt  bbeeffoorree  tthheeiirr  11999900  SSuuppeerrbboowwll  vviiccttoorryy))..  

  

““CChhiirroopprraaccttiicc  ccaarree  wwaass  mmaannddaattoorryy  ffoorr  mmyy  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm””  CCaatthhyy  TTuurrnneerr  ––  TTwwoo  ttiimmee  WWiinntteerr  

OOllyymmppiicc  GGoolldd  MMeeddaalliisstt  ((SSppeeeedd  SSkkaattiinngg))..    

  

““AA  CChhiirroopprraaccttoorr  wwaass  iinnssttrruummeennttaall  iinn  ppuuttttiinngg  mmyy  bbooddyy  bbaacckk  ttooggeetthheerr……aalltteerrnnaattiivvee  tthheerraappiieess  wwiillll  

ppllaayy  aa  bbiiggggeerr  rroollee  iinn  oouurr  lliivveess..  AAfftteerr  aallll  ppeeooppllee  lliikkee  wwhhaatt  wwoorrkkss””  MMaarrttiinnaa  NNaavvrraattiilloovvaa  ––  ffoorrmmeerr  

WWTTAA  WWoorrlldd  NNoo..  11  aanndd  nniinnee  ttiimmeess  WWiimmbblleeddoonn  LLaaddiieess  SSiinngglleess  CChhaammppiioonn..  

  

““CChhiirroopprraaccttiicc  hhaass  bbeeeenn  hheellppffuull  ttoo  mmee  tthhrroouugghhoouutt  mmyy  ccaarreeeerr””  LLoouu  GGrreeeennwwoooodd  ––  CCoouunnttrryy  mmuussiicc  

lleeggeenndd..    

  

““CChhiirroopprraaccttiicc  iiss  aa  wwoonnddeerrffuull  mmeeaannss  ooff  nnaattuurraall  hheeaalliinngg””  BBoobb  HHooppee  ––  LLeeggeennddaarryy  ccoommeeddiiaann  aanndd  

AAccttoorr  ((ddiieedd  aaggeedd  110000))..    

  

““MMyy  CChhiirroopprraaccttoorr  aaddjjuussttss  mmyy  wwiiffee,,  mmyy  kkiiddss,,  mmee,,  eevveerryybbooddyy..  WWee  ffeeeell  aallwwaayyss  ggrreeaatt  wwhheenn  wwee  

lleeaavvee””  AArrnnoolldd  SScchhwwaarrzzeenneeggggeerr    

  

““II  ccaammee  ttoo  tthhee  ppooiinntt  wwhheerree  II  wwaanntteedd  aann  aaddjjuussttmmeenntt  eevveerryyddaayy..  II  ddoo  bbeelliieevvee  iinn  CChhiirroopprraaccttiicc””  

EEvvaannddeerr  HHoollyyffiieelldd  ––  ffoouurr  ttiimmeess  WWoorrlldd  HHeeaavvyywweeiigghhtt  BBooxxiinngg  CChhaammppiioonn  

  

““WWhhaatt  yyoouu  CChhiirroopprraaccttoorrss  ddoo  iiss  rreeaallllyy  ppoowweerrffuull””  AArrnnoolldd  SScchhwwaarrzzeenneeggggaarr    
 

““OOvveerr  tthhee  llaasstt  tthhrreeee  yyeeaarrss,,  II  ffeeeell  II  hhaavvee  bbeeccoommee  mmoorree  eexxppoosseedd  ttoo  aanndd  mmoorree  kknnoowwlleeddggeeaabbllee  aabboouutt  

tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  CChhiirroopprraaccttiicc  ffoorr  mmee  &&  mmyy  ggaammee””  FFrreedd  FFuunnkk  ––  PPGGAA  TToouurr  pprrooffeessssiioonnaall  

““WWiitthhoouutt  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  CChhiirroopprraaccttiicc,,  II  ddoonn’’tt  tthhiinnkk  II  wwoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  rreemmaaiinn  aass  ffiitt  aanndd  aaccttiivvee  

ttooddaayy”” JJooee  MMoorrggaann  ––  PPrrooffeessssiioonnaall  BBaasseebbaallll  ppllaayyeerr  11996644  ––  8844  &&  HHaallll  ooff  FFaammee  mmeemmbbeerr  



““II  lliikkee  ttoo  ggoo  ttoo  tthhee  CChhiirroopprraaccttoorr  aatt  lleeaasstt  oonnccee  aa  wweeeekk  aanndd  hhaavvee  ddoonnee  ssoo  ffoorr  tthhee  ppaasstt  2200  ––  2255  yyeeaarrss..  

II  ffeeeell  bbeetttteerr  wwhheenn  II  ggoo;;  II  hhaavvee  mmoorree  eenneerrggyy””  LLoouu  WWaatteerrss  ––  CCNNNN  TTooddaayy  

  

““II  ccrreeddiitt  CChhiirroopprraaccttiicc  wwiitthh  hheellppiinngg  kkeeeepp  mmee  iinn  ttoopp  pphhyyssiiccaall  ffoorrmm””  MMeell  GGiibbssoonn  ––  HHoollllyywwoooodd  

AAccttoorr  &&  DDiirreeccttoorr  

  

““WWeerree  iitt  nnoott  ffoorr  CChhiirroopprraaccttiicc,,  II  wwoouulldd  nnoott  hhaavvee  wwoonn  tthhee  ggoolldd  mmeeddaall””  DDaann  OO’’BBrriieenn  --  DDoouubbllee  

OOllyymmppiicc  aanndd  WWoorrlldd  CChhaammppiioonnsshhiipp  DDeeccaatthhlloonn  GGoolldd  mmeeddaalliisstt..    

  

““WWiitthhoouutt  CChhiirroopprraaccttiicc,,  II  wwoouulldd  nnoott  hhaavvee  wwoonn  tthhee  cchhaammppiioonnsshhiipp””  PPaauull  VVaaddeenn  ––  FFoorrmmeerr  IIBBFF  

WWoorrlldd  JJuunniioorr  MMiiddddlleewweeiigghhtt  BBooxxiinngg  CChhaammppiioonn..    

  

““BBeeiinngg  aa  CChhiirroopprraaccttiicc  ppaattiieenntt  hhaass  rreeaallllyy  hheellppeedd  mmee  aa  lloott””  TTiiggeerr  WWooooddss  ––  PPGGAA  WWoorrlldd  NNoo..  11..  
 


