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كيف ُتمسك بزمام القوة  -قواعد السطوة – روبرت غرين
القانون  :4قل دائما أقل مما هو ضروري (اقتصد دائما في كالمك(
كثرة الكالم ت ضيع هيبتك وتظهرك أقل عزما ،وحتى الكالم التافه سيبدو أكثر وقا ار إن
كان مقتضبا وغير محددا ومفتوحا على كل التفسيرات.
أصحاب السطوة يؤثرون في الناس ويرهبونهم بإيجاز كالمهم ،وكلما تكلمت أكثر يزيد
احتمال أن تقول شيئا تافها أو غبيا.
قال ليوناردو دافينشي ذات يوم ”:عند اكتمال القمر يفتح المحار صدفته وعندها يسرع
حيوان السرطان ويضع حج ار ليمنعها من اإلنغالق ثانية ويصبح المحار وجبة له .ذلك
هو مصير كل من يفتح فمه أكثر من الالزم ويضع نفسه تحت رحمة المستمع”.
قال الكاردنال دي ريتز ” :من األخطر على الوزير أن يتفوه بالحماقات من أن يرتكبها”.
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السطوة باألساس لعبة مظاهر ،وحين تقتصد في كالمك تظهر حتما أقوى من حقيقتك.
الصمت يجهد اآلخرين ،ألن الناس بطبيعتهم يميلون لتفسير وفهم من يتعاملون معه،
وحين تقلل من كالمك ال يمكنهم اإلختراق لمعرفة مقاصدك.
إجاباتك المقتضبة وصمتك يوترهم ويجعلهم في موقف الدفاع ويبدأون في طرح
التفسيرات عنك.
اإلقتصاد في الكالم ليس حك ار على السادة والملوك ،بل انه يمنحك هالة من العمق
والوقار في أي مجال من مجاالت الحياة.
اإلقتصاد في الكالم يمنح أفعالك وكلماتك جالال وسطوة ويقلل من تعرضك لقول شيء
يهدد مكانتك أو حتى حياتك.
هناك أوقات ال يكون من الحكمة فيها أن تصمت خاصة عند التعامل مع رؤسائك،
فالصمت قد يولد لديهم الشك والخوف منك
مثال على ذلك:
الملك لويس الرابع عشر ملك فرنسا كان افضل من يطبق هذه القاعدة فقد كان يقف
امامه ممثلين الشعب لعرض المشكالت ووجهات النظر المختلفة و كان لويس يستمع

لهم فقط دون ان يبدي رد وفي نهاية الحديث يرد بكلمة واحدة وهي "سوف نرى" وال

يتحدث مرة اخرى في هذا الموضوع وبعد عدة اسابيع يرى الناس الق اررات علي ارض
الواقع دون ان يصرح بها الملك مطلقا.
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كلما تحدثت أكثر كلما زاد احتمال أن تقول شيئا تافها أو غبيًّا ،كثرة الكالم تضيع هيبتك

وتظهرك أقل عزما ،أصحاب السطوة يؤثرون باإليجاز في الكالم.

السطوة باألساس لعبة مظاهر ،الصمت يجهد اآلخرين؛ ألنهم بطبيعتهم يميلون لفهم من

يتعاملون معه.

أدرك الرسام آندي وارهول ذلك في صغره ،واستخدم تلك االستراتيجية بنجاح طوال
حياته ،فكان في أي لقاء صحفي يتحدث بكلمات مبهمة تجهد السائل في تفسيرها .يقول
آندي إن قلة الكالم عن األعمال الفنية يجعل الناس تتحدث عنها أكثر.
قل دائما أقل ما هو ضروري ،وإال فإنك تصبح عاديا ومبتذال كلما زاد ما تقوله ،فتقل
قدرتك على السيطرة على األمور .وحتى عندما تقول شيئا تافها فإنه سيبدو أصيال إذا
جعلته غامضا ومفتوحا كلغز أبي الهول.
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عندما تقول أقل مما هو ضروري فإنك تظهر حتما أكبر وأقوى مما أنت عليه ،إذ أن
صمتك يفقد اآلخرين راحتهم .فالبشر اآلت تفسير وتوضيح ،يشعرون أن عليهم أن
يعرفوا ما الذي تفكر به .فعندما تسيطر بدقة وعناية على ما تكشفه ،فإنهم يعجزون عن
تقويم نواياك أو مقاصدك ،فتجعلهم يتخذون موقفا دفاعيا.
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روابط يوتيوب Youtube
كتاب  48قانون للسطوة  -القانون الثالث  -الرابع  -الخامس – السادس (ج)1
(القوانين كاملة – صوتي)https://youtu.be/3rCJWmUhmAA
القانون  4صوتي كامل بصوت شادي إيهابhttps://youtu.be/oRqWawpo- :
RY
القانون الرابع "صوتي"  -من قواعد السطوة  -قل دائما أقل مما هو ضروري
https://youtu.be/ZXYdiLUOOTM
من القانون الرابع :لماذا الصمت قوة ،اقتصد دائما في كالمك
https://youtu.be/4sdRHJZ_xdA
من وحي القانون الرابع :اقتصد في كالمك  -أشياء واسرار يجب ان ال تبوح بها
https://youtu.be/V-hDAAz6I0w
القانون الرابع  :قوة الصمت – أداة يستعملها الناجحون:
https://youtu.be/YB0bibAefS8
القانون الرابع ؛ اقتصد في كالمك مع عادل سوندة
https://youtu.be/gUxQeVjKY7M
شرح القانون  4مع د .فؤاد الخشرميhttps://youtu.be/QUTmdAVFRy4 :
القانون  4من قناة خير جليسhttps://youtu.be/v3DNbTClolc :
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شرح القانون  4مع محمد الهويدةhttps://youtu.be/acLaH7a50EQ :
شرح القانون  4مع أحمد العيسىhttps://youtu.be/tCA3KYUJ7Pk :

لإلنضمام إلى المنتدى الثقافي  SALONعلى فايسبوك على الرابط
التالي: https://www.facebook.com/groups/813683042763656/
لالنضمام إلى مجموعة حوارات في القوة والسلطة والسطوة على تلغرام على الرابط
التالي: Telegram: Join Group Chat
https://t.me/joinchat/RV7gelfixZrmsddK
لالنضمام إلى قناة خواطر فكرية في القوة والسطوة على تلغرام على الرابط
التالي: https://t.me/joinchat/AAAAAFSBMLOxVZllIzW7-A
لمتابعة صفحة خواطر فكرية في القوة والسطوة على فايسبوك على الرابط
التالي: https://www.facebook.com/khawaterfikeriya
لمتابعة مدونة لمى فياض على الرابط التاليwww.lamafayyad.wordpress.com :
لمتابعة صفحة خواطر فكرية في القوة والسطوة على انستغرام على الرابط
التالي: https://www.instagram.com/khawaterfikeriya/
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