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 ال ُتظهر أبًدا تفوقك على ولّيك. .القانون األول: ال ُتشِرق أكثر من السيد
  https://youtu.be/v9p19ZhWCqcصوتي كامل:  1القانون 

صوتي كامل من قناة رؤية استراتيجية:  1القانون 
https://youtu.be/M_vUaJjdtJ0 

  https://youtu.be/iZeOjYQ1fiAمع عادل سوندة:  1شرح القانون 

  https://youtu.be/BuFFtnIE1H4مع محمد عرفات:  1ح القانون شر 

   https://youtu.be/1PHrPokukPkمن قناة خير جليس:  1القانون 

  https://youtu.be/dV68wzMBhFkمع أحمد ممدوح:  1شرح القانون 

  https://youtu.be/eoOa5OI2nyQمع محمد الهويدة:  1شرح القانون 

   aZWPanww-https://youtu.be/dkصوتي كامل:  1القانون 

 https://youtu.be/EPxdFcSQoKIمع د. فؤاد الخشرمي:  1شرح القانون 

 

القانون الثاني: ال تضع ثقة أكثر من الالزم في األصدقاء وتعلم كيف 
 .تستخدم األعداء

صوتي كامل من قناة رؤية استراتيجية بصوت عمرو محمد:  2القانون 
https://youtu.be/Mb8DPhhlO4Q  

 دقيقة ٢٧ -صوتي -القانون الثاني من قواعد السطوة
https://youtu.be/8rDAfTc7y6I 
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 م كيف تستخدم االعداء؛ ال تضع ثقة اكثر من الالزم في االصدقاء وتعل ٢القانون 
https://youtu.be/wOXkExmoNFs 

  I-https://youtu.be/Ux5cr1uv5شرح مع أحمد العيسى:  2القانون 

 https://youtu.be/bmViJmXz14Aمع محمد الهويدة:  2القانون 

 https://youtu.be/QS1xsDUUOhoمع عادل سوندة:  2القانون 

 

 استعن على تحقيق أهدافك بإخفاء مقاصدك: اخف نواياك. 3القانون 
( 1السادس )ج –الخامس  -الرابع  -القانون الثالث  -قانون للسطوة  48كتاب 

   https://youtu.be/3rCJWmUhmAAصوتي( –)القوانين كاملة 

 DFjasvk-https://youtu.be/Jhz: اخِف نواياك 3القانون 

 https://youtu.be/GkbR2xMG8qkمع د. فؤاد الخشرمي:  3لقانون شرح ا

 8Wu_NqRY-https://youtu.be/qEمع محمد الهويدة:  3شرح القانون 

  YNtIgU-https://youtu.be/SFVvمع عادل سوندة:  3شرح القانون 

  https://youtu.be/iGcDihkIipoمع أحمد العيسى:  3شرح القانون 
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 )قل دائما أقل مما هو ضروري )اقتصد دائما في كالمك: 4القانون 
( 1السادس )ج –الخامس  -الرابع  -الث القانون الث -قانون للسطوة  48كتاب 

   https://youtu.be/3rCJWmUhmAAصوتي( –)القوانين كاملة 

صوتي كامل بصوت شادي إيهاب:  4القانون 
RY-https://youtu.be/oRqWawpo 

قل دائمًا أقل مما هو ضروري  -من قواعد السطوة  -القانون الرابع "صوتي" 
https://youtu.be/ZXYdiLUOOTM 

 من القانون الرابع: لماذا الصمت قوة، اقتصد دائمًا في كالمك
https://youtu.be/4sdRHJZ_xdA 

 أشياء واسرار يجب ان ال تبوح بها -من وحي القانون الرابع: اقتصد في كالمك 
hDAAz6I0w-https://youtu.be/V 

 أداة يستعملها الناجحون: –القانون الرابع : قوة الصمت 
https://youtu.be/YB0bibAefS8 

 القانون الرابع ؛ اقتصد في كالمك مع عادل سوندة
https://youtu.be/gUxQeVjKY7M 

 https://youtu.be/QUTmdAVFRy4مع د. فؤاد الخشرمي:  4شرح القانون 

 https://youtu.be/v3DNbTClolcمن قناة خير جليس:  4القانون 

 outu.be/acLaH7a50EQhttps://yمع محمد الهويدة:  4شرح القانون 

  https://youtu.be/tCA3KYUJ7Pkمع أحمد العيسى:  4شرح القانون 
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 السمعة : يتوقف كل شيء على سمعتك، فحافظ عليها بحياتك.5القانون 
 ة.باستمات عنها دافع السطوة، عماد
( 1السادس )ج –الخامس  -الرابع  -لث القانون الثا -قانون للسطوة  48كتاب 

   https://youtu.be/3rCJWmUhmAAصوتي( –)القوانين كاملة 

شرح  -في ظالل كتاب قواعد السطوة روبرت جرين ) السمعة ( الحلقة الخامسة 
 - القانون الخامس من قبل عادل سوندة 

https://youtu.be/daOGWvCgwoc 

: السمعة عماد السطوة فدافع عنها باستماتة ٥القانون 
https://youtu.be/txPY12PBfJI 

 https://youtu.be/mrIYkiHP0T4مع د. فؤاد الخشرمي:  5شرح القانون 

  https://youtu.be/R8GcpSgkwrEمع محمد الهويدة:  5شرح القانون 

  /:youtu.be/RDRm_GIwl4shttps/مع أحمد العيسى:  5شرح القانون 

 

 : إكسب لفت األنظار بكل ثمن.6القانون 
صوتي كامل من قناة رؤية استراتيجية:  6القانون 

https://youtu.be/5giMw8aAAXA 

( 1السادس )ج –الخامس  -الرابع  -القانون الثالث  -قانون للسطوة  48كتاب 
   https://youtu.be/3rCJWmUhmAA صوتي( –انين كاملة )القو 

http://www.lamafayyad.wordpress.com/
http://www.lamafayyad.wordpress.com/
https://youtu.be/3rCJWmUhmAA
https://youtu.be/daOGWvCgwoc
https://youtu.be/txPY12PBfJI
https://youtu.be/txPY12PBfJI
https://youtu.be/mrIYkiHP0T4
https://youtu.be/R8GcpSgkwrE
https://youtu.be/RDRm_GIwl4s
https://youtu.be/5giMw8aAAXA
https://youtu.be/5giMw8aAAXA
https://youtu.be/3rCJWmUhmAA


 –صفحة خواطر فكرية في القوة والسطوة  –دليل روابط فيديوهات اليوتيوب لقوانين القوة والسطوة 
www.lamafayyad.wordpress.com  

 

9 
 

 –السابع  –( 2كتاب صوتي، القوانين كاملة، قوانين القوة، القانون السادس )ج
 u5JzoE-https://youtu.be/_GIN .١١العاشر و القانون  –التاسع  –الثامن 

 : اكسب لفت االنظار بكل ثمن، مع د. فؤاد الخشرمي
https://youtu.be/62tviqzoVvc 

  اكسب لفت االنظار بكل ثمن مع محمد الهويدي
https://youtu.be/BBlBOmTxUzw 

 القانون السادس، إكسب لفت االنظار بكل ثمن، مع عادل سوندة
https://youtu.be/9HfXNIWtWAc 

  https://youtu.be/kxIreN5n8uEمع أحمد العيسى:  6القانون 

 

: اجعل اآلخرين يقومون بالعمل نيابة عنك، ولكن احصل على 7القانون 
 الفضل دائمًا.

 (استفد من جهود اآلخرين، لكن احتفظ لنفسك بالتقدير)

 –السابع  –( 2كتاب صوتي، القوانين كاملة، قوانين القوة، القانون السادس )ج
 u5JzoE-https://youtu.be/_GIN .١١العاشر و القانون  –التاسع  –الثامن 

صوتي كامل بصوت شادي ايهاب من قناة رؤية استراتيجية:  7القانون 
https://youtu.be/tUCjSZyb3Xs 

السابع، اجعل اآلخرين يقومون بالعمل نيابة عنك، مع محمد عرفات، شرح القانون 
 FLk-https://youtu.be/y1850yx: ١الجزء 
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https://youtu.be/62tviqzoVvc
https://youtu.be/62tviqzoVvc
https://youtu.be/BBlBOmTxUzw
https://youtu.be/BBlBOmTxUzw
https://youtu.be/9HfXNIWtWAc
https://youtu.be/9HfXNIWtWAc
https://youtu.be/kxIreN5n8uE
https://youtu.be/_GIN-u5JzoE
https://youtu.be/tUCjSZyb3Xs
https://youtu.be/tUCjSZyb3Xs
https://youtu.be/y1850yx-FLk
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 :  ٢القانون السابع: شرح مع محمد عرفات، الجزء 
https://youtu.be/pPkZwZwdy4c 

 https://youtu.be/WM5dGMuNwFk .شرح القانون السابع مع عادل سوندة

 u.be/1BdNSz7YJPshttps://yout. شرح القانون السابع مع محمد الهويدة

  https://youtu.be/8sJttW4DEPIشرح القانون السابع مع أحمد العيسى: 

  https://youtu.be/GV6rtV8SX0wصوتي كامل:  7القانون 

 

ليك، واستعمل طعمًا عند الضرورة. : اجعل اآلخرين يأتون إ8القانون 
 استدرج اآلخرين لفعل ما تريد

 –السابع  –( 2كتاب صوتي، القوانين كاملة، قوانين القوة، القانون السادس )ج
 u5JzoE-https://youtu.be/_GIN .١١العاشر و القانون  –التاسع  –الثامن 

صوتي كامل من قناة رؤية استراتيجية بصوت شادي إيهاب:  8القانون 
https://youtu.be/JCGGYOe5HiM  

 https://youtu.be/a7M1zgosFAQ: 8القانون 

 https://youtu.be/USacyDlcyCk: 8القانون 

 https://youtu.be/UDZhRvG2Xps -القانون صوتي كامل  - 8القانون 

 https://youtu.be/ejsKwKCnQs0مع عادل سوندة  8شرح القانون 

  https://youtu.be/WLCSynGgXi4 مع مدحت ذكي 10و 9و 8القانون 

http://www.lamafayyad.wordpress.com/
http://www.lamafayyad.wordpress.com/
https://youtu.be/pPkZwZwdy4c
https://youtu.be/pPkZwZwdy4c
https://youtu.be/WM5dGMuNwFk
https://youtu.be/1BdNSz7YJPs
https://youtu.be/8sJttW4DEPI
https://youtu.be/GV6rtV8SX0w
https://youtu.be/_GIN-u5JzoE
https://youtu.be/JCGGYOe5HiM
https://youtu.be/JCGGYOe5HiM
https://youtu.be/a7M1zgosFAQ
https://youtu.be/USacyDlcyCk
https://youtu.be/UDZhRvG2Xps
https://youtu.be/ejsKwKCnQs0
https://youtu.be/WLCSynGgXi4
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  e/8CwfU606Bjwhttps://youtu.bمع أحمد العيسى:  8شرح القانون 

  https://youtu.be/8aFuhSdUmTgمحمد الهويدة:  8شرح القانون 

 

 انتصر : اكسب من خالل أعمالك وليس من خالل النقاش أبدا.9القانون 
 بكالمك. وليس بأفعالك

 –السابع  –( 2ادس )جكتاب صوتي، القوانين كاملة، قوانين القوة، القانون الس
 u5JzoE-https://youtu.be/_GIN .١١العاشر و القانون  –التاسع  –الثامن 

صوتي كامل بصوت شادي إيهاب:  9القانون 
https://youtu.be/5Vj8zhvjFfw 

 https://youtu.be/LSorYiVODyA: دقيقة 20، صوتي ،  9القانون 

 https://youtu.be/NiKkh7hV_pM: مع عادل سوندة 9شرح القانون 

  - https://youtu.be/WLCSynGgXi4كي مع مدحت ذ 10و 9و 8القانون 

 https://youtu.be/ovfpTLpa6GAمن قناة خير جليس:  9القانون 

  gTptFolIE-https://youtu.be/Lمع أحمد العيسى:  9شرح القانون 

  https://youtu.be/dvj6q6BSvY0مع محمد الهويدة:  9شرح القانون 

 

http://www.lamafayyad.wordpress.com/
http://www.lamafayyad.wordpress.com/
https://youtu.be/8CwfU606Bjw
https://youtu.be/8aFuhSdUmTg
https://youtu.be/_GIN-u5JzoE
https://youtu.be/5Vj8zhvjFfw
https://youtu.be/5Vj8zhvjFfw
https://youtu.be/LSorYiVODyA
https://youtu.be/NiKkh7hV_pM
https://youtu.be/WLCSynGgXi4
https://youtu.be/ovfpTLpa6GA
https://youtu.be/L-gTptFolIE
https://youtu.be/dvj6q6BSvY0
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تجنب العدوى من  ب التعيس وسيء الحظ.: العدوى، تجنّ 10القانون 
 غير المحظوظين والتعساء

 –التاسع  –الثامن  –السابع  –( 2ة، القانون السادس )جكتاب صوتي، القوانين كامل
 u5JzoE-https://youtu.be/_GIN .١١العاشر والقانون 

قانون صوتي كامل من قناة رؤية استراتيجية بصوت شادي إيهاب: 
https://youtu.be/JCGGYOe5HiM 

  - QTzkE-https://youtu.be/Ujse4 10شرح القانون 

  - https://youtu.be/WLCSynGgXi4مع مدحت ذكي 10و 9و 8القانون 

 https://youtu.be/aswP2NaHUFU :دقيقة 22، صوتي كامل،  10قانون ال

 https://youtu.be/M_srIzevEMEمع أحمد العيسى:  10شرح القانون 

  https://youtu.be/sPK7YbnYuYkمع محمد الهويدة:  10شرح القانون 

  https://youtu.be/8dD85eHhhhYمع عادل سوندة:  10شرح القانون 

 

تعّلم أن تحتفظ  : تعّلم أن ُتبقي الناس معتمدين عليك.11القانون 
 ن عليك.باعتماد اآلخري

 -التاسع  -الثامن  -السابع  -( 2القانون السادس )ج -قانون للسطوة  48كتاب 
 - دقائق 7المدة ساعتين و -القوانين كاملة صوتية  -الحادي عشر  -العاشر 

u5JzoE-https://youtu.be/_GIN 

http://www.lamafayyad.wordpress.com/
http://www.lamafayyad.wordpress.com/
https://youtu.be/_GIN-u5JzoE
https://youtu.be/JCGGYOe5HiM
https://youtu.be/JCGGYOe5HiM
https://youtu.be/Ujse4-QTzkE
https://youtu.be/WLCSynGgXi4
https://youtu.be/aswP2NaHUFU
https://youtu.be/M_srIzevEME
https://youtu.be/sPK7YbnYuYk
https://youtu.be/8dD85eHhhhY
https://youtu.be/_GIN-u5JzoE
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 - تعلم أن تبقي الناس معتمدين عليك -العيسى مع أحمد  - 11القانون 
https://youtu.be/Zg5N_NagoHM 

  - 11https://youtu.be/rMYNOGRV3qgالقانون 

  - https://youtu.be/W_dnWpQLWiwدةمع عادل سون - 11شرح القانون 

 https://youtu.be/vk4KZZQWLds: مع مدحت ذكي 11القانون 

 https://youtu.be/dRjx04s8OQoل: ، صوتي كام 11القانون 

 

: استخدم الصدق والكرم بطريقة انتقائية لنزع سالح ضحيتك. 12القانون 
 جّرد خصمك من أسلحته بكرمك.

 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12القانون  -قانون للسطوة  48كتاب 
 - دقيقة 11المدة ساعتين و  -القوانين كاملة صوتية 

https://youtu.be/dPmbGInKN0M 

 - جّرد خصمك من أسلحته بكرمك - 12القانون 
JnCk-https://youtu.be/8dV7GV 

  - pyxZbs8-https://youtu.be/zCHمع عادل سوندة - 12شرح القانون 

 https://youtu.be/sn3i6jSTBUw   :صوتي كامل - 12القانون 

 

http://www.lamafayyad.wordpress.com/
http://www.lamafayyad.wordpress.com/
https://youtu.be/Zg5N_NagoHM
https://youtu.be/rMYNOGRV3qg
https://youtu.be/W_dnWpQLWiw
https://youtu.be/vk4KZZQWLds
https://youtu.be/dRjx04s8OQo
https://youtu.be/dPmbGInKN0M
https://youtu.be/8dV7GV-JnCk
https://youtu.be/zCH-pyxZbs8
https://youtu.be/sn3i6jSTBUw
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 استدرجهم لكن الجميل رد أو العطف الناس في تناشد ال: 13القانون 
اعتمد عند طلبك للمساعدة على حاجات اآلخرين .. ليس ، بمصالحهم

 الشفقة والحاجة
 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12القانون  -قانون للسطوة  48كتاب 

 - دقيقة 11المدة ساعتين و  -القوانين كاملة صوتية 
ps://youtu.be/dPmbGInKN0Mhtt 

 https://youtu.be/ZNvc_BLxtTsصوتي كامل:  13القانون 

  - 13zUepE2j0c-https://youtu.be/Lالقانون 

  - 13https://youtu.be/Hda8nbAk6vcالقانون 

  - https://youtu.be/v4mIvDV0m80شرح عادل سوندة - 13القانون 

  - 13https://youtu.be/wriLBBpA6EYالقانون 

  

اتخذ وضع الصديق واعمل  ،كجاسوس لتراقب كصديق تودد: 14القانون 
 كجاسوس

 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12القانون  -قانون للسطوة  48كتاب 
 - دقيقة 11المدة ساعتين و  -القوانين كاملة صوتية 

https://youtu.be/dPmbGInKN0M 

  - https://youtu.be/mn73GxcrdDYصوتي كامل - 14القانون 

 - 8shA4-https://youtu.be/Dx096مع عادل سوندة  - 14شرح القانون 

http://www.lamafayyad.wordpress.com/
http://www.lamafayyad.wordpress.com/
https://youtu.be/dPmbGInKN0M
https://youtu.be/ZNvc_BLxtTs
https://youtu.be/L-zUepE2j0c
https://youtu.be/Hda8nbAk6vc
https://youtu.be/v4mIvDV0m80
https://youtu.be/wriLBBpA6EY
https://youtu.be/dPmbGInKN0M
https://youtu.be/mn73GxcrdDY
https://youtu.be/Dx096-8shA4


 –صفحة خواطر فكرية في القوة والسطوة  –دليل روابط فيديوهات اليوتيوب لقوانين القوة والسطوة 
www.lamafayyad.wordpress.com  

 

15 
 

- : تودد كصديق لتراقب كجاسوس 14القانون 
https://youtu.be/5wYvUGiUVbc 

 

 كلياً  سحقاً  عدوك اسحق ،اسحق أعداءك دون رحمة: 15القانون 
 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12القانون  -قانون للسطوة  48كتاب 

 - دقيقة 11المدة ساعتين و  -القوانين كاملة صوتية 
https://youtu.be/dPmbGInKN0M 

  https://youtu.be/axHXP44cUYE  – صوتي كامل - 15القانون 

  https://youtu.be/pODfoGGVJdk -مع عادل سوندة  - 15شرح القانون 

 - 15مع أحمد العيسى: القانون  15القانون 
vefXzre0https://www.youtube.com/watch?v=dAW 

 https://youtu.be/kq4_Xyn7Jbcمع محمد الهويدة:  15القانون 

 

أتقن فن الغياب  .: استخدم الغياب لزيادة االحترام والتكريم16القانون 
 .ليزيد وقارك ومكانتك

 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12ن القانو  -قانون للسطوة  48كتاب 
 - دقيقة 11المدة ساعتين و  -القوانين كاملة صوتية 

https://youtu.be/dPmbGInKN0M 

   mUSUjqTZMhttps://youtu.be/6w  – صوتي كامل - 16القانون 

http://www.lamafayyad.wordpress.com/
http://www.lamafayyad.wordpress.com/
https://youtu.be/5wYvUGiUVbc
https://youtu.be/dPmbGInKN0M
https://youtu.be/axHXP44cUYE
https://youtu.be/pODfoGGVJdk
https://www.youtube.com/watch?v=dAWvefXzre0
https://youtu.be/kq4_Xyn7Jbc
https://youtu.be/dPmbGInKN0M
https://youtu.be/6wmUSUjqTZM
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   yxbM-https://youtu.be/tdboIB -مع عادل سوندة  - 16شرح القانون 

  https://youtu.be/Wo2Ew96PcaQمع أحمد العيسى:  61القانون 

  https://youtu.be/c6buErw6D7Eمع محمد الهويدة:  61القانون 

  https://youtu.be/VQstzvLj2Ec - 16القانون 

 https://youtu.be/lMmhLuLnTtQ -كرتوني  16القانون 

 

 اآلخرين ارهب ،أرهب اآلخرين بالمفاجآت وكسر التوقعات: 17قانون ال
أبِق اآلخرين في رعب مقيم، كرس جوًا من  التوقع، وكسر بالمفاجأة

 استحالة التنبؤ بحركاتك.
 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12القانون  -قانون للسطوة  48كتاب 

 - دقيقة 11المدة ساعتين و  -القوانين كاملة صوتية 
https://youtu.be/dPmbGInKN0M 

  https://youtu.be/mqknY1kZVyI  – صوتي كامل - 17القانون 

  https://youtu.be/XDcJaBXFRrY -مع عادل سوندة  - 17شرح القانون 

  https://youtu.be/bIED0HTllHkمع أحمد العيسى:  17القانون 

  https://youtu.be/ht9XTameqnkمع محمد الهويدة:  17القانون 

   https://youtu.be/UJe84ktIl44 - 17القانون 

  https://youtu.be/8mWiTArLuSQ - 17القانون 

http://www.lamafayyad.wordpress.com/
http://www.lamafayyad.wordpress.com/
https://youtu.be/tdboIB-yxbM
https://youtu.be/Wo2Ew96PcaQ
https://youtu.be/c6buErw6D7E
https://youtu.be/VQstzvLj2Ec
https://youtu.be/lMmhLuLnTtQ
https://youtu.be/dPmbGInKN0M
https://youtu.be/mqknY1kZVyI
https://youtu.be/XDcJaBXFRrY
https://youtu.be/bIED0HTllHk
https://youtu.be/ht9XTameqnk
https://youtu.be/UJe84ktIl44
https://youtu.be/8mWiTArLuSQ
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ال  .يحميك وال يهددك خطرا فالعزلة يحميك حصنا تصنع ال: 18القانون 
ال  : فالعزلة خطر يهددك وال يحميك.تصنع حصًنا يفصلك عن اآلخرين

 فالعزلة خطرة. –تبِن قالعًا لحماية نفسك 
 ٢١ساعات و ٤المدة  -قوانين كاملة صوتية  - 26حتى القانون  18من القانون 

 https://youtu.be/qfBtpt8uI_0 .دقيقة

 https://youtu.be/cANx18PYjjk: سوندةمع عادل  18القانون 

 https://youtu.be/e_RrtofIrck 18من قناة بالعلم نحيا، القانون 

 https://youtu.be/EQLfxL4FGXk: دقيقة 25 -صوتي كامل  18القانون 

 https://youtu.be/0Sn45dcrFN0: شرح مع أحمد العيسى 18القانون 

 

 بجهالة. أحدا تصيب ال حتى تتعامل من مع جيدا تبين: 19القانون 
إعرف  الشخص الذي تتعامل معه جيًدا وال تهن الشخص الخطأ. اعرف

 مع من تتعامل، ال تغضب الشخص غير المقصود.
 ٢١ساعات و ٤المدة  -قوانين كاملة صوتية  - ٢٦حتى القانون  ١٨من القانون 

 _0https://youtu.be/qfBtpt8uI .دقيقة

 https://youtu.be/lV3CIcPLwm4: مع احمد العيسى ١٩شرح القانون 

 https://youtu.be/mxm42XFPZjw: شرح مع محمد الهويدة - ١٩القانون 

http://www.lamafayyad.wordpress.com/
http://www.lamafayyad.wordpress.com/
https://youtu.be/qfBtpt8uI_0
https://youtu.be/cANx18PYjjk
https://youtu.be/e_RrtofIrck
https://youtu.be/EQLfxL4FGXk
https://youtu.be/0Sn45dcrFN0
https://youtu.be/qfBtpt8uI_0
https://youtu.be/lV3CIcPLwm4
https://youtu.be/mxm42XFPZjw
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: 1جزء – ١٩القانون  شرح -عادل سوندة 
https://youtu.be/GY34mO5cklQ 

 https://youtu.be/AgcNU7OQUIg: عادل سوندة - ٢جزء - ١٩القانون 

 https://youtu.be/Z9Ne9G_oVzc: ةدقيق ٣١ -صوتي كامل  - ١٩القانون 
 

ال تلتزم بأحد. بل دع الجميع  . تلزم نفسك بالوالء ألحدال: 20القانون 
 يتوددون إليك.

 ٢١ساعات و ٤المدة  -قوانين كاملة صوتية  - ٢٦حتى القانون  ١٨من القانون 
 https://youtu.be/qfBtpt8uI_0 .دقيقة

 https://youtu.be/ZxIxaL4khh0: مع احمد العيسى ٢٠شرح القانون 

 https://youtu.be/pPIc4U6QAEo: شرح مع عادل سوندة - ٢٠القانون 

 : دقيقة ٤٠ -صوتي كامل  -ال تلزم نفسك بالوالء ألحد - ٢٠القانون 
https://youtu.be/EOo8XzfXqgE 

 

العب دور  دهاء.استدرج فرائسك بالتظاهر بأنك اقل منهم : 21القانون 
 اظهر أنك أبلد من هدفك. –المغفل لتمسك بمغفل 

 ٢١ساعات و ٤المدة  -قوانين كاملة صوتية  - ٢٦حتى القانون  ١٨من القانون 
 https://youtu.be/qfBtpt8uI_0 .دقيقة

http://www.lamafayyad.wordpress.com/
http://www.lamafayyad.wordpress.com/
https://youtu.be/GY34mO5cklQ
https://youtu.be/GY34mO5cklQ
https://youtu.be/AgcNU7OQUIg
https://youtu.be/Z9Ne9G_oVzc
https://youtu.be/qfBtpt8uI_0
https://youtu.be/ZxIxaL4khh0
https://youtu.be/pPIc4U6QAEo
https://youtu.be/EOo8XzfXqgE
https://youtu.be/EOo8XzfXqgE
https://youtu.be/qfBtpt8uI_0
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 aziz talks  :https://youtu.be/W8CX1GFeVjUمع 21القانون 

 https://youtu.be/IJXEmBQrm1Q: مع عادل سوندة 21القانون 

 https://youtu.be/d18Rix9PKjs: مع أحمد العيسى 21شرح القانون 

 : دقيقة 24 -صوتي كامل  - 21القانون 
https://youtu.be/DeoHTLUVxBY 

  

 وغ باإلذعانار  تعّلم متى تستسلم ثم حّول خسارتك إلى فوز.: 22القانون 
 ل الضعف إلى قوة.ى قوة. استخدم تكتيك االستسالم، حوّ لتحّول ضعفك إل

 ٢١ساعات و ٤المدة  -قوانين كاملة صوتية  - ٢٦حتى القانون  ١٨من القانون 
 https://youtu.be/qfBtpt8uI_0 .دقيقة

  1WrMoE-https://youtu.be/XXbq : مع عادل سوندة 22القانون 

   https://youtu.be/Lg8Os6txeFU  :مع أحمد العيسى 22شرح القانون 

 : دقيقة 26 -صوتي كامل  - 22القانون 
youtu.be/mcCv2Jo5Vyohttps://  

   

 ز ضرباتك حتى ال تبّدد جهودك.ركّ  رّكز قواك وجهودك.: 23القانون 
 ٢١ساعات و ٤المدة  -قوانين كاملة صوتية  - ٢٦حتى القانون  ١٨من القانون 

 https://youtu.be/qfBtpt8uI_0 .دقيقة

http://www.lamafayyad.wordpress.com/
http://www.lamafayyad.wordpress.com/
https://youtu.be/W8CX1GFeVjU
https://youtu.be/IJXEmBQrm1Q
https://youtu.be/d18Rix9PKjs
https://youtu.be/DeoHTLUVxBY
https://youtu.be/DeoHTLUVxBY
https://youtu.be/qfBtpt8uI_0
https://youtu.be/XXbq-1WrMoE
https://youtu.be/Lg8Os6txeFU
https://youtu.be/mcCv2Jo5Vyo
https://youtu.be/mcCv2Jo5Vyo
https://youtu.be/qfBtpt8uI_0
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  https://youtu.be/0wrpKvUJ2cU:  مع عادل سوندة 23ون القان

    https://youtu.be/W7q4THTOA9U:  مع أحمد العيسى 23شرح القانون 

 

قن دور التابع: ات، كن شخًصا مميزًا في مجتمعات الصفوة: 24القانون 
 تحلى بخصال رجل الحاشية البارع. 

 ٢١ساعات و ٤المدة  -قوانين كاملة صوتية  - ٢٦حتى القانون  ١٨من القانون 
 https://youtu.be/qfBtpt8uI_0 .دقيقة

  https://youtu.be/Do8fRCB1bds:  مع عادل سوندة 24القانون 

       https://youtu.be/XdQioOgSjk8  :مع أحمد العيسى 24شرح القانون 

 : دقيقة 20 -صوتي كامل  - 24القانون 
youtu.be/DsuA7mw2Y1Ehttps://  

 

َأِعد تشكيل . : اصنع لنفسك هوية تكسبك القوة والسطوة25القانون 
 نفسك.

 ٢١ساعات و ٤المدة  -قوانين كاملة صوتية  - ٢٦حتى القانون  ١٨من القانون 
 https://youtu.be/qfBtpt8uI_0 .دقيقة

  https://youtu.be/BVIzuacWnx4 : مع عادل سوندة 25قانون ال

  https://youtu.be/uXq8rFn7iBw : مع أحمد العيسى 25 شرح القانون 

http://www.lamafayyad.wordpress.com/
http://www.lamafayyad.wordpress.com/
https://youtu.be/0wrpKvUJ2cU
https://youtu.be/W7q4THTOA9U
https://youtu.be/qfBtpt8uI_0
https://youtu.be/Do8fRCB1bds
https://youtu.be/XdQioOgSjk8
https://youtu.be/DsuA7mw2Y1E
https://youtu.be/DsuA7mw2Y1E
https://youtu.be/qfBtpt8uI_0
https://youtu.be/BVIzuacWnx4
https://youtu.be/uXq8rFn7iBw


 –صفحة خواطر فكرية في القوة والسطوة  –دليل روابط فيديوهات اليوتيوب لقوانين القوة والسطوة 
www.lamafayyad.wordpress.com  

 

21 
 

 https://youtu.be/gzuObEgA0OI : دقيقة 32 -صوتي كامل  - 25القانون 

  aziz talks :https://youtu.be/y93W8BFyWIsمع  25شرح القانون 

 

 : احرص على إخفاء أخطائك26القانون 
 ٢١ساعات و ٤دة الم -قوانين كاملة صوتية  - ٢٦حتى القانون  ١٨من القانون 

 https://youtu.be/qfBtpt8uI_0 .دقيقة

 -)الجزء الثاني(  26 -القانون  -قانون للسطوة  48كتاب  -قوانين صوتية كاملة 
 35ساعات و 4)المدة:  34 – 33 - 32 - 31 - 30 - 29 - 28 - 27

  https://youtu.be/MusXLpG8Ikoدقيقة(: 

  https://youtu.be/WajGNkrzb1k:  مع عادل سوندة 26القانون 

  tu.be/ti5V1uJfWCMhttps://you:  مع أحمد العيسى 26شرح القانون 

  https://youtu.be/72PiLDhgdjc: دقيقة 23 -صوتي كامل  - 26القانون 

  aziz talks :5ZZI-https://youtu.be/hqmYeeمع  26شرح القانون 

 

http://www.lamafayyad.wordpress.com/
http://www.lamafayyad.wordpress.com/
https://youtu.be/gzuObEgA0OI
https://youtu.be/y93W8BFyWIs
https://youtu.be/qfBtpt8uI_0
https://youtu.be/MusXLpG8Iko
https://youtu.be/WajGNkrzb1k
https://youtu.be/ti5V1uJfWCM
https://youtu.be/72PiLDhgdjc
https://youtu.be/hqmYee-5ZZI
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هًبا ليتبعك الناس. استغل حاجة الناس لإليمان : ابتدع مذ27القانون 
 لخلق أتباع طقوسيين

 -)الجزء الثاني(  26 -القانون  -قانون للسطوة  48كتاب  -قوانين صوتية كاملة 
 35ساعات و 4)المدة:  34 – 33 - 32 - 31 - 30 - 29 - 28 - 27

  outu.be/MusXLpG8Ikohttps://yدقيقة(: 

  https://youtu.be/1jgtW_ddHvQ  :مع عادل سوندة 27القانون 

  9pRVfY-https://youtu.be/obJd: دقيقة 38 -صوتي كامل  - 27القانون 

  talks aziz :https://youtu.be/85MjMpsNz9kمع  27شرح القانون 

 

 : كن جريًئا وال تتردد28القانون 
 -)الجزء الثاني(  26 -القانون  -قانون للسطوة  48كتاب  -قوانين صوتية كاملة 

 35ساعات و 4)المدة:  34 – 33 - 32 - 31 - 30 - 29 - 28 - 27
  https://youtu.be/MusXLpG8Ikoدقيقة(: 

  https://youtu.be/tITQ9rYKwgE:  ندةمع عادل سو  28القانون 

 : دقيقة 26 -صوتي كامل  - 28القانون 

  aziz talks :https://youtu.be/QkfdvHj442Iمع  28شرح القانون 

 

 

http://www.lamafayyad.wordpress.com/
http://www.lamafayyad.wordpress.com/
https://youtu.be/MusXLpG8Iko
https://youtu.be/1jgtW_ddHvQ
https://youtu.be/obJd-9pRVfY
https://youtu.be/85MjMpsNz9k
https://youtu.be/MusXLpG8Iko
https://youtu.be/tITQ9rYKwgE
https://youtu.be/QkfdvHj442I
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 : خطط لكل شيء من البدء حتى الخاتمة29القانون 
 -)الجزء الثاني(  26 -القانون  -قانون للسطوة  48كتاب  -قوانين صوتية كاملة 

 35ساعات و 4)المدة:  34 – 33 - 32 - 31 - 30 - 29 - 28 - 27
  https://youtu.be/MusXLpG8Ikoدقيقة(: 

  https://youtu.be/0BE_c3ME760:  سوندةمع عادل  29القانون 

  aziz talks :u.be/vABqeuWcMmwhttps://youtمع  29شرح القانون 

  

 : ال تظهر معاناتك في إنجاز األمور30القانون 
 -)الجزء الثاني(  26 -القانون  -قانون للسطوة  48كتاب  -قوانين صوتية كاملة 

 35ساعات و 4)المدة:  34 – 33 - 32 - 31 - 30 - 29 - 28 - 27
  /:youtu.be/MusXLpG8Ikohttps/دقيقة(: 

  https://youtu.be/T6WAy045HLM:  سوندةمع عادل  30القانون 

  aziz talks :https://youtu.be/Y1G7_M5bzOoمع  30شرح القانون 

 

وا من البدائل التي تحددها لهم. تحكم : اجعلهم يختار 31القانون 
 بالخيارات واجعل اآلخرين يلعبون باألوراق التي توزعها.

 -)الجزء الثاني(  26 -القانون  -قانون للسطوة  48كتاب  -قوانين صوتية كاملة 
 35ساعات و 4)المدة:  34 – 33 - 32 - 31 - 30 - 29 - 28 - 27

  https://youtu.be/MusXLpG8Ikoدقيقة(: 

http://www.lamafayyad.wordpress.com/
http://www.lamafayyad.wordpress.com/
https://youtu.be/MusXLpG8Iko
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https://youtu.be/vABqeuWcMmw
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https://youtu.be/T6WAy045HLM
https://youtu.be/Y1G7_M5bzOo
https://youtu.be/MusXLpG8Iko
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  https://youtu.be/iAH7rkqKLzM : مع عادل سوندة 31القانون 

    Aziz  :https://youtu.be/KMogkzeYSn4مع  31شرح القانون 

 

 : خاطب آمال وأحالم الناس وليس واقعهم32انون الق
 -)الجزء الثاني(  26 -القانون  -قانون للسطوة  48كتاب  -قوانين صوتية كاملة 

 35ساعات و 4)المدة:  34 – 33 - 32 - 31 - 30 - 29 - 28 - 27
  https://youtu.be/MusXLpG8Ikoدقيقة(: 

   https://youtu.be/xOrJ190TBAs  :مع عادل سوندة 32القانون 

     Aziz  :https://youtu.be/e34nLWZvIYcمع  32شرح القانون 

 

 معهم: اكتشف نقاط الضعف لدى كل من تتعامل 33القانون 
 -)الجزء الثاني(  26 -القانون  -قانون للسطوة  48كتاب  -قوانين صوتية كاملة 

 35ساعات و 4)المدة:  34 – 33 - 32 - 31 - 30 - 29 - 28 - 27
  https://youtu.be/MusXLpG8Ikoدقيقة(: 

  https://youtu.be/JhI_melwTRA  :مع عادل سوندة 33القانون 

      Aziz  :https://youtu.be/bYVpXcX9ihgمع  33شرح القانون 

 

http://www.lamafayyad.wordpress.com/
http://www.lamafayyad.wordpress.com/
https://youtu.be/iAH7rkqKLzM
https://youtu.be/KMogkzeYSn4
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 : تصرف كملك ُتعاَمل كملك34القانون 
 -)الجزء الثاني(  26 -ن القانو  -قانون للسطوة  48كتاب  -قوانين صوتية كاملة 

 35ساعات و 4)المدة:  34 – 33 - 32 - 31 - 30 - 29 - 28 - 27
  https://youtu.be/MusXLpG8Ikoدقيقة(: 

 37 - 36 - 35 - 34القانون  -قانون للسطوة  48كتاب  -قوانين صوتية كاملة 
دقيقة(:  17ساعات و 4المدة ) 41 – 40 - 39 - 38 -

https://youtu.be/OmocU5tUHwo  

   https://youtu.be/q7ahxtLoOQ8  :مع عادل سوندة 34القانون 

  Aziz  :https://youtu.be/bp1fdl0PUaoمع  34انون شرح الق

 

 فن اختيار التوقيت المناسب : 35القانون 
 37 - 36 - 35 - 34القانون  -قانون للسطوة  48كتاب  -قوانين صوتية كاملة 

دقيقة(:  17ساعات و 4)المدة  41 – 40 - 39 - 38 -
https://youtu.be/OmocU5tUHwo  

  https://youtu.be/6ruy7PZiNVo  :مع عادل سوندة 35القانون 

  Aziz  :https://youtu.be/7PvEx6CMjDkمع  35شرح القانون 

 

http://www.lamafayyad.wordpress.com/
http://www.lamafayyad.wordpress.com/
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https://youtu.be/OmocU5tUHwo
https://youtu.be/OmocU5tUHwo
https://youtu.be/q7ahxtLoOQ8
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 .: احتقر ما ال تستطيع أن تناله: التجاهل هو خير انتقام36القانون 
 37 - 36 - 35 - 34القانون  -قانون للسطوة  48كتاب  -قوانين صوتية كاملة 

دقيقة(:  17ساعات و 4)المدة  41 – 40 - 39 - 38 -
https://youtu.be/OmocU5tUHwo  

  https://youtu.be/sNmDqoSGgJs  :مع عادل سوندة 36القانون 

   Aziz  :M-https://youtu.be/quQFeFob6مع  36شرح القانون 

 

 : تعرف على طرق إلبهار العيون 37القانون 
 37 - 36 - 35 - 34القانون  -قانون للسطوة  48كتاب  -قوانين صوتية كاملة 

دقيقة(:  17ساعات و 4)المدة  41 – 40 - 39 - 38 -
tps://youtu.be/OmocU5tUHwoht  

  https://youtu.be/HYMN4GVB4wQ  :مع عادل سوندة 37القانون 

  Aziz  :tu.be/0UqoOSwY2Yohttps://youمع  37شرح القانون 

 

فكر كما تحب . وتصرف بما يريده اآلخرون  : اقتنع بما تريد38القانون 
 .ولكن تصرف كاآلخرين

 37 - 36 - 35 - 34القانون  -قانون للسطوة  48كتاب  -قوانين صوتية كاملة 
دقيقة(:  17ساعات و 4)المدة  41 – 40 - 39 - 38 -

https://youtu.be/OmocU5tUHwo  

http://www.lamafayyad.wordpress.com/
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  https://youtu.be/MGtPbU1vn7o  :مع عادل سوندة 38القانون 

  Aziz  :https://youtu.be/1QpUTujwnk8مع  38شرح القانون 

 

: استفز عدوك وال تفقد هدوءك. حرك الماء الراكد لتدخل 39القانون 
 .األسماك في شباكك. عّكر المياه لتصطاد السمك

 37 - 36 - 35 - 34القانون  -قانون للسطوة  48كتاب  -قوانين صوتية كاملة 
دقيقة(:  17ساعات و 4)المدة  41 – 40 - 39 - 38 -

https://youtu.be/OmocU5tUHwo  

صوتي كامل من قناة رؤية استراتيجية:  39القانون 
https://youtu.be/cSMRvsQSNnE  

  https://youtu.be/T0MvjpD9VcY  :مع عادل سوندة 39القانون 

  Aziz  :https://youtu.be/1ajIm62v91sمع  39شرح القانون 

 

 .: ازهد في كل ما قد يعَطى لك مجاًنا. احتقر الغداء المجاني40القانون 
 37 - 36 - 35 - 34القانون  -قانون للسطوة  48كتاب  -قوانين صوتية كاملة 

دقيقة(:  17ساعات و 4)المدة  41 – 40 - 39 - 38 -
https://youtu.be/OmocU5tUHwo  

دقائق( من قناة رؤية استراتيجية:  3صوتي كامل )ساعة و  40القانون 
https://youtu.be/jedzhp_Hh2Y  
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  https://youtu.be/0vQUO6wCviA  :مع عادل سوندة 40القانون 

  Aziz  :https://youtu.be/od9Rk8L2dWgمع  40شرح القانون 

 

: تجنب أن تحل محل رجل عظيم. تجنب الحلول محل رجل 41القانون 
 .عظيم

 37 - 36 - 35 - 34القانون  -قانون للسطوة  48كتاب  -قوانين صوتية كاملة 
دقيقة(:  17ساعات و 4)المدة  41 – 40 - 39 - 38 -

https://youtu.be/OmocU5tUHwo  

  https://youtu.be/wVGtABxx038  :مع عادل سوندة 41القانون 

  Aziz  :https://youtu.be/lF8mQKt14_8مع  41شرح القانون 

 

: اضرب الراعي لتشتت الخراف. اضرب الراعي .... تتفرق 42القانون 
 .الغنم

 - 44 - 43 - 42 -القانون  -قانون للسطوة  48كتاب  -قوانين صوتية كاملة 
دقيقة(:  14ساعات و 4)المدة  )النهاية( 48 - 47 - 46 - 45

https://youtu.be/vYQeBRpMqT8  

  https://youtu.be/5mf442SNd7k  :مع عادل سوندة 42القانون 

  Aziz  :x4iQ-https://youtu.be/sRaoXTمع  42شرح القانون 

http://www.lamafayyad.wordpress.com/
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بل بالتودد واإلقناع. حاول التأثير  : ال تأخذ الناس بالقهر43القانون 
 على قلوب اآلخرين وعقولهم.

 - 44 - 43 - 42 -القانون  -قانون للسطوة  48كتاب  -قوانين صوتية كاملة 
دقيقة(:  14ساعات و 4 )المدة )النهاية( 48 - 47 - 46 - 45

https://youtu.be/vYQeBRpMqT8  

دقيقة( من قناة رؤية استراتيجية:  35)صوتي كامل( ) 43القانون 
https://youtu.be/acRRf7yn0OY   

  https://youtu.be/VFTBgGHMa8s  :مع عادل سوندة 43القانون 

  Aziz  :https://youtu.be/bJ1vUEkNVcEمع  43شرح القانون 

 

نه باستراتيجية المرآة. انزع السالح : جّرد عدوك وأفقده إتزا44القانون 
 .وحرك الِحنق بتأثير المرآة

 - 44 - 43 - 42 -القانون  -قانون للسطوة  48كتاب  -قوانين صوتية كاملة 
دقيقة(:  14ساعات و 4)المدة  )النهاية( 48 - 47 - 46 - 45
T8https://youtu.be/vYQeBRpMq  

: ( من قناة رؤية استراتيجيةدقائق 10ساعة و)صوتي كامل( ) 44القانون 
https://youtu.be/9SK1h73C_tY  

  https://youtu.be/2IiYTennEp0  :مع عادل سوندة 44القانون 

  Aziz  :https://youtu.be/88PYeYsbj50مع  44شرح القانون 
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: ادع الناس للتغيير، ولكن ال تغير كثيًرا في خطوة واحدة. 45القانون 
زم دفعة بّشر بالحاجة إلى التغيير ولكن إيك أن تصلح أكثر من الال 

 .واحدة
 - 44 - 43 - 42 -القانون  -قانون للسطوة  48كتاب  -قوانين صوتية كاملة 

دقيقة(:  14ساعات و 4)المدة  )النهاية( 48 - 47 - 46 - 45
https://youtu.be/vYQeBRpMqT8  

رؤية استراتيجية: دقيقة( من قناة  34)صوتي كامل( ) 45القانون 
https://youtu.be/BHNTnC6Iu_g  

  https://youtu.be/gjZVuJtTjq4  :مع عادل سوندة 45القانون 

  Aziz  :https://youtu.be/wtleWJhUpE0 مع 45شرح القانون 

 

: ال تبالغ في إظهار تفوقك ونعماءك. ال تظهر كاماًل أكثر 46القانون 
 مما ينبغي.

 - 44 - 43 - 42 -القانون  -قانون للسطوة  48كتاب  -قوانين صوتية كاملة 
دقيقة(:  14ساعات و 4)المدة  )النهاية( 48 - 47 - 46 - 45

https://youtu.be/vYQeBRpMqT8  

  https://youtu.be/JMXFRnF8f3M  :مع عادل سوندة 46القانون 

  Aziz  :https://youtu.be/ibvwxXs5AG8مع  46قانون شرح ال
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تعلم أن تكبح حماسك عند  -: ال تتجاوز ما خططت له47القانون 
االنتصار. ال تتجاوز العالمة التي استهدفتها وفي النصر، إعرف متى 

 .تتوقف
 - 44 - 43 - 42 -القانون  -ن للسطوة قانو  48كتاب  -قوانين صوتية كاملة 

دقيقة(:  14ساعات و 4)المدة  )النهاية( 48 - 47 - 46 - 45
https://youtu.be/vYQeBRpMqT8  

  https://youtu.be/AYZ5_Cw6eDU  :مع عادل سوندة 47القانون 

  Aziz  :https://youtu.be/wWN6MywQGaUمع  47شرح القانون 

 

واألخير: ساير األحداث دائًما وال تتجمد في قالب محدد.  48لقانون ا
 .اتخذ هيئة ال شكل لها

 - 44 - 43 - 42 -القانون  -قانون للسطوة  48كتاب  -كاملة  قوانين صوتية
دقيقة(:  14ساعات و 4)المدة  )النهاية( 48 - 47 - 46 - 45

https://youtu.be/vYQeBRpMqT8  

  https://youtu.be/hxdqBIOj1Rk  :مع عادل سوندة 48القانون 

  Aziz  :https://youtu.be/xY4ZxcaSpNMمع  48شرح القانون 

 

 

 

http://www.lamafayyad.wordpress.com/
http://www.lamafayyad.wordpress.com/
https://youtu.be/vYQeBRpMqT8
https://youtu.be/vYQeBRpMqT8
https://youtu.be/AYZ5_Cw6eDU
https://youtu.be/wWN6MywQGaU
https://youtu.be/vYQeBRpMqT8
https://youtu.be/vYQeBRpMqT8
https://youtu.be/hxdqBIOj1Rk
https://youtu.be/xY4ZxcaSpNM


 –صفحة خواطر فكرية في القوة والسطوة  –دليل روابط فيديوهات اليوتيوب لقوانين القوة والسطوة 
www.lamafayyad.wordpress.com  

 

32 
 

 
على فايسبوك على الرابط  SALON لإلنضمام إلى المنتدى الثقافي

 : /https://www.facebook.com/groups/813683042763656التالي

على تلغرام على الرابط والسطوة لالنضمام إلى مجموعة حوارات في القوة والسلطة 

  : m: Join Group ChatTelegraالتالي

https://t.me/joinchat/RV7gelfixZrmsddK  

على تلغرام على الرابط والسطوة لالنضمام إلى قناة خواطر فكرية في القوة 

 : A-ps://t.me/joinchat/AAAAAFSBMLOxVZllIzW7httالتالي

لمتابعة صفحة خواطر فكرية في القوة والسطوة على فايسبوك على الرابط 

 : https://www.facebook.com/khawaterfikeriyaالتالي

  www.lamafayyad.wordpress.com :لمى فياض على الرابط التالي مدونة لمتابعة

لمتابعة صفحة خواطر فكرية في القوة والسطوة على انستغرام على الرابط 

 : iya/https://www.instagram.com/khawaterfikerالتالي
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