
تلنگرهایی برای موفقیت بدون توقف



این کتاب برای قهرمان های زندگی خودم:

پدرم؛ قهرمان دوست داشتنی من، روحت شاد

مادرم؛ باران مهر و گذشت

خواهرم؛ تو شکست ناپذیری، مطمئن باش

و همسرم؛ یار همیشگی من؛ من و او، موفقیت بدون توقف
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راهی  همانند  زندگی 
بی بازگشت است که تنها یک 
بار فرصت باور خود را در 

 .آن تجربه می کنیم

بار  هر  با  امیدوارم   
خواندن این کتاب حالتان بهتر 
به  شود،  چنین  اگر  که  شود 

 .هدفم رسیده ام

رامین تابان
پاییز 1394
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آنچه در این کتاب می خوانید، برخی عین 
کالم یا مضمونی نزدیک به کالم بزرگان 
است و برخی یادداشت هایی برگرفته از 
تراوشات ذهن نگارنده که هدف از بیان 
آن ها تقویت روحیه، زدودن گوشه ای از 
غبار ذهن و تلنگرهایی است برای انسان 
پرمشغله اما مغشوش در دنیای بی صبر 
که سرسام آور سرعت  دنیایی  امروز. 
می گیرد و این ذهن آدمی است که هر 
لحظه تحت تاثیر این خروش قرار گرفته 
ناگزیر،  امروز  اما  و متالطم می شود. 
باید در این خروش بود و مغشوش نبود.

برجای  همیشه  هیاهوی  کنار  در 
زندگی، در ازدحام لحظه ها و افکاری 

دیباچه
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درس هایی  می روند،  و  می آیند  که 
نهفته است که باید بیاموزیم و گاه چه 
فدای  را  آینده  که  می آموزیم  سخت 
نکنیم.  آینده  فدای  را  حال  و  گذشته 
لحظه اکنون که آنی دیگر گذشته است 
و آینده ای که هنوز نیامده است و یقینا 
چه  و  باشیم  صحنه  در  چه  می آید، 
نباشیم، و بسیار مهم است که لحظه 
آینده،  و  گذشته  تالطم  در  را  اکنون 
مواج  دریای  خروش  در  و  نکنیم  گم 
طلوع  گاهی،  چند  از  هر  زندگانی، 
خورشید را با آرامشی دوچندان نظاره 
نبریم که در کنار زنده  یاد  از  کنیم و 

بودنمان،  اندکی نیز زندگی کنیم.




