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Ity dia tantara iray izay hahagaga anao ary mety hanahirana anao 

aza ny hanaiky izay tena nitranga. Raha efa nandalo " fahagagana 

toy ny " zava-nitranga tena , na efa vavolombelona 

iray , ankehitriny fantatrareo fa tsy irery ianareo sy izany ' S 

maninona ny miresaka momba azy io. Maro amin'ireo fahagagana 

ireo no mitranga ary ny olona manilika azy ireo noho ny fihetsiky 

ny manodidina azy ireo. Nahazo fitahiana tamina reny izay nino 

fahagagana aho ary namelona izany tao amiko. 
  

Izany ISN ' T tantara fotsiny, dia ' s fahafahana ho anao ny mahafantatra fa na inona na inona 

azo atao eo amin'ny fiainanao. Amin'ny alàlan'ilay tantara aho dia hiresaka momba izay 

nianarako sy ny fomba nahafahako nampihatra sy nampivelatra ireo fahaiza-manao ireo , izay 

inoako fa ananantsika rehetra. 
Tsy naminavina izay nilaina fotsiny aho , na dia teo am-piandohan'ny fiainako aza aho dia 

natoky ny zavatra fantatro tsara ary tamin'ny faha-28 taonako dia nanomboka 

nampiofana , nampihatra ary namolavola ireo fahaiza-manao ireo aho fa tsy azo atao fotsiny io 

tantara io , fa angamba, angamba, tsy azo ihodivirana mihitsy . Ny fikasany dia ny hampiseho 

aminao fa afaka mianatra ireo fahaiza-manao sy mamorona fiovana eo amin'ny fiainanao na 

inona na inona ny toe-javatra hitanao ny tenanao in . 
  
Raha liana amin'ny famerenana amin'ny laoninao ny fiainanao sy ny toe-javatra iainanao ianao 

dia vakio hatrany ary mifandraisa amiko mba hahafahanay manomboka ny dingana ho anao 

koa. Raha toa ka efa any fanaraha-maso ny zava-drehetra ary dia malama nandeha sambo ho 

anao dia toy ny ahy. Tsy nitady zavatra toa ny atolotray eto aho , satria efa nahomby aho ary 

namorona fahagagana kely kokoa teo amin'ny fiainako. Izay tonga saina dia hoe inona no 

natolotra ho ahy fony aho 28 hanampy e ahy mora foana hampianatra ny hafa mba hanao tsara 

izay ataoko. Amin'ny ankabeazan'ny fiainako dia hiresaka momba izany amin'ny hafa aho ary 

tsy teo amin'ny toerana izay nanaiky na nahatakatra izay nozaraiko izy ireo. Ianao koa angamba 

ity. Miaraka amin'ny sasany amintsika, ny lesona ataontsika dia ny hihatsara kokoa amin'ny 

fizarana amin'ny hafa izay efa fantatsika. Ho anao omenao ity fampahalalana ity ho laharam-

pahamehana . 
  
Izay mandrakizay ho anao dia manome toky anao aho fa misy lanjany etoana ho anao na dia 

ny hamaky ny ranomandry fotsiny aza fa ny zavatra noheverinay fa tsy ho vita dia azo atao 

mihitsy ary mety ho lasa mety… 
  
Ok ka ny tantara dia natory teo amin'ny kodiaran'ny fiarako aho ary nifanena tamin'ny lohako 

ary iny hariva iny dia nifarana tao amin'ny tobim-pitsaboana lehibe ary tsy nanantena ahy 



hipetraka ny alina ireo mpitsabo. Ny ampitso dia te-hamoaka 1,5 ny havokavoko sy taova 

sasany …. 2.5 andro taty aoriana dia nivoaka ny hopitaly aho tsy nandidy.  
  
Ka… .. 
  
Inona no mety rehefa… .. 
  

•        Fantatro ny tanjoko 

•        Matoky ny tenako aho amin'ny fotoana ahafahako manaraka ny filan'ny foko sy ny 

foko ary manome lanja ny fahatsapako manokana sy ny aingam-panahiko 

  
Fiainana talohan'ny lozam-pifamoivoizana 
  
Nandritra ny fiainako manontolo dia fantatro fa hanampy ny olona hatoky ny tenany sy ny 

fisainany anaty aho. I nanomboka ny raharaham-barotra ny fampianarana ny olona izay tonga 

avy any, izay alehanao ary nahoana izy ireo eto, ny fahatakarana ara-panahy ny tenany. Dia efa 

nampianatra izany ampahany potoana nanomboka tamin'ny 1987 .  
  
Raha tokony hitombo io asa ara-panahy io dia variana aho ary nanomboka orinasa hafa . 
Rehefa nitombo ny orinasako ary tena nanala izany dia satria nifantoka tamin'ny fanampiana 

ny olona salama aho teo am-piasana tamim-pahazotoana ny fahasalamako. Nandray fanampin-

tsakafo mahery vaika mahery vaika aho ary nizara tamin'ny olon-drehetra ny valiko (izay mety 

ho vokatry ny famenon-tsakafo ireo) . 
Taorian'ny nanombohako naka ireo famenon-tsakafo ireo dia toa nanomboka niova ny 

vatako. Nianatra ela lasa izay, rehefa misy olona maka fanampin-tsakafo, ary izy ireo dia tsy 

nahatsikaritra akory ny fanampin-tsakafo fahasamihafana dia mety ho ampy ho an'izany olona 

zavatra ilaina. Topy Maso Eran fiovana ny firenena velona, fa ho hitanareo `ary izy ireo niseho 

mba indray ny fahasalamany sy ny hanary Ding ny tenany ho avy ny fanaintainana, fa efa tonga 

fotsiny manaiky, Tena mitaona fanahy ho ahy. Nandany ny ankamaroan'ny fiainako tamin'ny 

fanaintainana aho ary tsy nisy afaka nanazava fahamarinana tsotra, fa rehefa nampihatra azy 

ireo aho, dia nisy fiovana lehibe teo amin'ny fahasalamako. Tamin'izay aho vao tena nifantoka 

tamin'ny fanampiana izay maniry fanampiana.  
  
Dia nanao teny fikasana ny tenako raha ny residual fidiram-bola 

avy izao fahasalamana raharaha nahatratra $ 5000 isam-bolana aho hiverina amin'ny 

fanampiana ny olona hahatakatra ny mselves ara-panahy sy ny , ir diany mamakivaky ny 

fiainana. Ny karamako dia nitombo hatrany amin'ny $ 10,000 isam-bolana ary nanadino ny 

fampanantenako aho. Ny fifantohana amiko dia nanjary fitadiavana fidiram-bola bebe 

kokoa. Na izany na tsy izany dia nanomboka nihaino ireo olona nanodidina ahy aho izay vola 

no nifantohany tamin'ny fiainany. Tsy tonga saina eny aho dia nanokatra lalana ho 

zavatra aho te hanao amin'ny ny fiainana. 
  
Isaky ny inona no mitranga izay iantsoan'ny fontsika azy, dia apetratsika mandra-

pahatongan'ny zavatra hafa. Ho an'ny ankamaroan'ny olona ankehitriny, dia mifandraika 

amin'ny vola izany. 
  
Tamin'izay no… .. 
  
Lozam-piarakodia 29 Jona 2003 
  



Nanamora ny lasy fitarihana mpitarika ho an'ny mpitarika amin'ny sehatry ny fahasalamako 

aho tamin'io faran'ny herinandro io tany ambanivohitra. Reraka ny rehetra ary nandeha 

namonjy fodiana nony folak'andro tolakandro. 
Niainga tamin'ny 4 hariva teo ho eo aho rehefa nifanao fotoana teny am-pody hisakafo hariva 

miaraka amin'ireo mpanjifa sasany. I Lynette (vadiko tamin'izany fotoana izany ), Helen 

(rahavaviko) ary ny sasany hafa dia nanizingizina hatrany fa misy olona miara-dia amiko 

hiaraka amiko. Tena nazava aho fa handeha irery. 
  
Nandeha tamim-panahy fatratra aho ary faly tokoa tamin'ny asa nataonay tamin'ny faran'ny 

herinandro. Ny faran'ny herinandro dia ny fanampiana ny olona ho tompon'andraikitra amin'ny 

fahombiazany ary hahatsapa fa mifehy ny vokatra eo amin'ny fiainany izy ireo. 
  
Tonga tany amin'ny tanàna iray teo ho eo tao anatin'ny dia naharitra adiny telo aho ary 

nahatsiaro reraka sy matory be. Tany ampitan'ity tanàna ity aho dia natory teo amin'ny 

kodiarana. Toa nisy olona nanaraka ary nilaza izy ireo fa nanomboka nanenona, fa nijanona 

teo amoron-dalana, ary nanomboka niadana ihany koa. 
  
Nihodinkodina namakivaky ny arabe ny fiarako namakivaky ny fifamoivoizana ho avy ary 

rehefa sendra ny tatatra amoron-dalana aho dia nidoboka ny valizy ary nifoha aho. Rehefa 

mibontsina ny valizy dia feno vovoka fotsy ny fiara ka tsy hitako na inona na inona. Tsy afaka 

namaha ny antony tsy ahitako na inona na inona aho. 
  
Satria tsy nahita na inona na inona mihitsy aho, dia tsy hitako izay hitondrana ny fiara ary 

sendra vodin-kazo teo am-baravaran'ny sisiko ankavanako aho, dia nivezivezy kokoa hatrany 

ankavia ary avy eo nokapohako fefy iray niaraka tamin'ny fantsona iray (lalan-kely ) ary ny 

kodiarana roa teo aloha dia nivoaka. Avy eo nokapohiko ny tolam-bavahady teo ankavanako 

ary nivily niankavia aho. Tsapako ny fiara mandeha amin'ny sisin'ny fefiloha lehibe iray 

hidina. Rano "V" lalina io. Teo amin'ny farany ambanin'ny tatatra aho no nita izany. 
  
Nidina ambany izao ny vovoky ny airbag mba hahitako ny andrin-jiro miakatra eo alohako… 

haingana be. Niezaka ny nihazakazaka aho ary tsy namaly ny familiana mihitsy ny fiara (hitako 

fa vaky ny kodiarana taty aoriana). 
Vantany vao hitako niakatra ilay bao , dia nandalo ny masoko ny fiainako . Nahita an'i Lynette 

( vadiko tamin'izany aho ) sy Amber (Zanakavavy 3 taona) ary ny tanjoko ary fantatro fa tsy 

fotoana tokony hahafatesako ity. 
Noteneniko mafy tamin'ny anjeliko izany 
“Tsy izany, tsy ho tapitra ny androko!” 
  
Raha vantany vao nilaza izany aho, dia nisy hazavana fotsy tonga tao anaty fiara avy eo ambony 

ary nanodidina ahy tamin'ny tadio ary nofonosiko tamin'ny cocoon an'ny hery fiarovan-

tena. Nandritra izany fotoana izany dia nahazo fahitana aho fa ny fiara nirimorimo tao anaty 

andry ary tonga niara-nipetraka tamiko tao anatiny ary avy eo aho nandeha teny alohan'ny fiara 

niaraka tamina lehilahy roa nanampy, ny iray tamin'ny lafiny roa tamiko. Fantatro avy eo fa 

tsy maninona. 
  
Niala sasatra aho ary nitolo-batana tamin'ilay lozam-pifamoivoizana, satria fantatro fa tsy 

maninona aho.  Tsy natahotra mihitsy aho ary natoky tanteraka . 
  
Nahatsiaro tena foana aho nandritra ny fotoana rehetra ary rehefa nijanona ny fiara dia fantatro 

fa naratra be ny tratrako nefa tsy navelako mihitsy, na dia segondra iray segondra monja aza, 



dia nieritreritra ny ho faty aho. Natoky ny fahitana azoko tamin'ny ekipako mpanampy ara-

panahy ahy nandeha lavitra ny loza aho ary nilamina. 
  
Ny fiara dia nidona tamin'ny tsato-kazo (tombanana ho 85 km / ora ny polisy) eo afovoan'ny 

afovoan'ny fiara ary avy eo dia niala sasatra. Ilay olona manaraka ahy dia nilaza fa 

nanafaingana ny tsatokazo aho. Toa izany no mitranga satria tsy tsapan'ny olona fa ny 

notapahiny fa tsy ny frein. 
  
Nitsahatra ny fiara ary niady mafy aho mba hahazo rivotra tao anaty havokavoko. Toy ny 

rivotra ilay izy (hitako taty aoriana fa feno ra ny havokavoko). 
  
Tsy nisy rà n'aiza n'aiza. Raha ny marina, ny hany fanapahana azoko tamin'ny lozam-

pifamoivoizana dia ny tapaka kely amin'ny shin havako izay ra iray monja no nilatsaka. 
  
Nisy lehilahy roa nihazakazaka nankeo amin'ny sisin'ny fiara ary niantso mafy aho fa may ny 

fiara (toa vovoka ny vovoka avy amin'ny kitapo airana) nanandrana nanokatra ny varavaran'ny 

fiara izy ireo ary natosika hiala tamin'ny fikorontanan'ny herinaratra. 
  
Fantatray fa ny herin'ny fiara dia mandeha amin'ny alàlan'ny baterin'ny fiara. 
  
Afaka naka rivotra kely aho izao. 
  
Noraisiko an-tsokosoko ny vola mitentina 700 $ nananako tao amin'ny console sy ny findaiko. 
  
Imbetsaka izy ireo no nanandrana nanokatra ny varavarana mandra-panokafan'izy ireo ny 

varavaran'ny mpamily tamin'ny fametrahany ny rantsan-tànany teo an-tampon'ny vavahady 

izay nikatonany ary avy eo nisintona izy ireo. Nandritra ny fotoana nihazonany ny varavarana 

dia nahatsapa fahatairana izy ireo. Ny takelaka rehetra ao anaty fiara dia nivezivezy. Somary 

fohy kokoa ny fiara! Ny vavahadin'ny mpamily koa dia efa simba tamin'ny vatan-kazo. 
  
Vantany vao nivoha ny varavarana dia nilaza izy ireo fa aza mikasika ampahany vy. Ka dia 

nibolisatra tamim-pitandremana tokoa aho tamin'ny fihodinanan'ny inch isaky ny santimetatra 

ary nivoaka irery. Samy naka sandry izy roa lahy ary nitari-dalana ahy nanoloana ny fiara 

rehefa nipetraka aho. Izany dia nitranga toy ny fahitako. 
  
Fantatro tao am-poko fa raha mametraka aho dia ho faty. Fantatro fa raha nijanona nipetraka 

aho dia ho tsara. Nipetraka niaraka tamin'ny lohaliko aho ary ny tanako nihazona ny tratrako 

sy ny lohako niondrika nandroso. Tamin'ny fotoana nipetrahako dia nanomboka nandefa 

angovo tao amin'ny vatako aho ary hitako tao an-tsaiko ny zava-drehetra tao anaty izay 

nanamboatra ny tenany tsara kokoa noho ny teo aloha. Isaky ny segondra dia nifantoka 

tamin'ny asa teo am-pananganana ny vatako aho. 
  
Mijanona hatraiza hatraiza ny fiara. 
  
Tsy mandaitra ny lozam-pifamoivoizana amin'ny lozam-pifamoivoizana marobe, 

satria izy ireo dia nisy ny fiantraikany voalohany, izay teo amin'ny fiainako dia ilay tatatra fa 

tsy rehefa nilaiko izany. Tsy nisy ilàna azy intsony ilay kitapo an'habakabaka rehefa nidona 

tamin'ny tsato-kazo aho (raha ny marina dia nisy bolts mivoaka avy eo amin'ny familiana 

nahavoazako azy). 
  



Ny harivan'ny alahady tolakandro tamin'ny ririnina, mbola somary maivana ihany nefa 

mangatsiaka, rakotry ny tadio ary tsio-drivotra mangatsiaka. 
  
Tonga nihazakazaka ny olona. 
  
Nisy vehivavy tonga niankohoka teo akaikiko ary nilaza fa mpitsabo mpanampy. Nametraka 

fanontaniana maro tamiko izy, ary tadidiko fa nilaza aho fa ok nefa naratra be ary nanana olana 

tamin'ny fifohana rivotra. 
  
Nisy nametraka lamba firakotra "habakabaka malalaka" manodidina ahy hohafanaina. Ny 

rivotra mangatsiaka dia nitsoka avy tany an-damosiko. 
  
Nandeha adiny iray teo aoriako i Lynette ka fantatro fa mila miantso azy aho. Fantatro ihany 

koa fa mbola tsy tao anaty finday izy. Tao amin'ny fiarany dia Amber, Aprily (zanakavavy 

kely) sy Helen rahavaviko izay bevohoka kambana. 
  
Naneno aho ary nametraka hafatra, 
“Salama ry malala, ampahafantaro fotsiny anao fa nanana prang kely aho ary entin'izy ireo any 

amin'ny hopitaly aho hanaovana fizahana. Milamina ny zava-drehetra. ” 
  
Avy eo aho dia niantso an'i Michael sakaizako akaiky iray izay tao amin'ny toby ary nonina 

tao amin'ilay tanàna vao avy nolalovako izay 10 minitra monja sisa. 
  
Naneno aho ary niteny hoe: 
“Michael, sendra lozam-pifamoivoizana mafy aho ary mila ny fanampianao. Lynette dia ho eo 

eto tsy ho ela ary mila anao eto aho rehefa tonga eto, izaho dia toy izany ary vonoiko. " 
  
Tonga teny an-toerana i Michael tao anatin'ny 10 minitra teo 
  
Nangataka tamin'i Michael aho mba hitady ireo roa lahy namoaka ahy tao anaty fiara satria te 

hisaotra azy ireo aho. Niverina taty amiko i Michael ary nilaza fa tokony nokasihin'i NOBOBY 

ilay fiara satria ny tsato-kazo nokapohiko dia nitondra 66000 volts ary vaky ny insulator ary 

ny tariby miisa 3 dia mivoaka ny andry sy ny fiara. Nilaza izy fa mety ho faty izay mikasika 

ny fiara. 
  
Nivezivezy nitety ny valalabemandry izy ary nanontany ny tsirairay raha fantatr'izy ireo hoe 

iza ireo roa lahy namoaka ahy. Tsy hitany izy ireo ary nilaza ny olona fa tsy nisy olona nandao 

ny toerana nitrangan'ny lozam-pifamoivoizana. 
  
Tonga ny polisy ary nanontany ahy raha irery tao anaty fiara aho. Tonga dia hoy aho hoe "Tsia" 

Tsy nieritreritra mihitsy ny antony nanontaniany ahy. Nandeha izy ireo ary niverina ary 

nanontany ahy indray fa irery irery ao anaty fiara aho ary nilaza indray hoe "Tsia". Niverina 

fanintelony izy ireo ary nanontany tamim-pitandremana fatratra ny feon'izy ireo hoe "misy 

olona ao anaty fiara miaraka aminao ve?". Tonga saina aho hoe maninona no manontany ahy 

izy ireo rehefa mitady vatana. Gaga aho fa nilaza fa tsia ary izao dia nilaza hoe "Tsia, tsy nisy 

olona tao anaty fiara niaraka tamiko". 
  
Tonga ny Ambulance. 



Nametraka fanontaniana tamiko ny tompon'andraikitra misahana ny fiara mpamonjy 

voina. Tapa-kevitra izy avy eo fa mila mankany amin'ny hopitaly be any amin'ny tanàna akaiky 

ahy indrindra 
  
Niezaka ny nametraka ahy teo amin'ny hazondamosina ireo mpiasan'ny fiara mpamonjy 

voina. Ny cms 2 fotsiny no natosik'izy ireo hihemotra ary niantso mafy aho hijanona. Tsy 

nampoizina ny fanaintainana ary fantatro fa tsy afaka nampidina ahy toy izany izy ireo noho 

ny fihenjanana rehetra tao amin'ny vatako. Avy eo dia naverin'izy ireo niverina tany amin'ny 

toerana avo indray aho. 
Mila nihazona mafy ny vatako aho mba hiarovana azy amin'ny taolan-tehezana mazava ho 

azy. Fantatro fa raha nampidinin'izy ireo tamiko ny fomba fikasan'izy ireo hitranga zavatra 

mahatsiravina, mety hiafara amin'ny fahafatesako izany. 
  
Tao an-tsaiko dia nanontany an'ireo anjeliko aho hoe "inona no hataoko?" 
Nilaza ireo anjeliko fa mila hentitra aho ary handray azy, ary milaza aminy izay tokony 

hataoko. Hoy ireo anjeliko tamiko: “avereno amin'ny vahoaka izao lazainay aminao izao.” 
  
Ka naveriko mafy tamin'ilay rangahy Ambulance izay nolazain'ny anjeliko tamiko fa tsy 

nambarako azy hoe avy aiza ny torolàlana, 
"Ity no hataontsika, lehilahy roa no hihazona mafy ny hazondamosina miakatra amin'ny 

lamosiko ary hitombo tsimoramora hatrany mandra-pahafahako miala sasatra ny hozako (izay 

tena tery tokoa tamin'ny fihazonako ny vatana miaraka) ary avelako handray ny lanja rehetra 

ny tabilao. Rehefa mahatsiaro ho maivamaivana aho ary namela ny hozako dia niankina 

tanteraka tamin'ny solaitrabe aho avy eo. Avy eo amin'ny fambara misy ahy dia afaka 

manomboka midina miadana sy milamina ianao amin'izay dia tsy manamafy ny hozako 

indray. Vantany vao ampidinina aho dia azonao atao ny manamboatra ahy eny amin'ny 

solaitrabe. Haharitra 15 minitra izany ” 
  
Niara-niasa saina aho rehefa namela ahy tamin'ity fotoana ity fa tokony hatoky tanteraka an'ireo 

lehilahy sy ny anjeliko ireo aho. Fantatro fa nanolotra ny fiainako teo an-tanan'izy ireo 

aho. Nataon'izy ireo izany ary nolazaiko fa hanomboka hampidina ahy sy ny tabilao saingy tsy 

maintsy milamina sy miadana! Naharitra kelikely. Vantany vao nampidinina aho, dia nilaza 

tamin'izy ireo aho mba hataoko eo amin'ny solaitrabe. 
  
Nanao izany izy ireo ary avy eo nampiakatra ahy nankany amin'ny trolley. 
Niara-niditra tamiko ny mpitsabo mpanampy lahy. 
  
Indray mandeha tao amin'ny Ambulance dia nilaza izy fa hanome morphine ahy ary hoy aho 

hoe "tsia". 
Nanontany ahy izy hoe "tsy marary ve ianao?" Hoy aho hoe, "fanaintainana toa tsy azonao an-

tsaina, fanaintainana tsy mampino".  
“Ka maninona ianao no tsy maniry morphine?” hoy izy nanontany. 
  
Novaliako hoe "Ny fanaintainana no zavatra tokana mampiorina ahy amin'ny planeta tany. I 

kn ry W tao am-poko fa raha efa morphine fa tiako fotsiny eny voatarika ho amin'ny 

fahafatesana. I kn ry W ny fanaintainana aho, s mitandrina ahy hiorina eto an-tany, ny 

fitandremana ahy ankehitriny ny zava-misy fa mbola hektara ve ny vatana ara-nofo ". 
  
“Te 'hiaraka aminy' aho rehefa tonga any amin'ny hopitaly ary afaka mahatsapa ny zava-

nitranga tamiko mba hahafahako milaza aminy izay mitranga”. . Raha nilaza an'io aho dia 



nametraka ny tenako ihany koa amin'ny ho avy fa ho tonga velona any amin'ny hopitaly ary 

vonona hanome vaovao lehibe ho an'ny mpiasa. Tsy nieritreritra ny ho faty mihitsy aho . Ka 

tao anatin'izay andro vitsivitsy izay dia niresaka tsy tapaka momba ny hoaviko sy ny zavatra 

hitranga aho. Tsy safidy tsy nampoizina io fa vokatry ny finoako tsy ho voahozongozona fa ho 

velona aho. 
  
{fony mbola zaza aho dia matetika no nibontsina ny rantsan-tongotro ary naratra tamin'io 

karazana fanaintainana mafy io. Indray andro dia nanontany ny anjeliko aho hoe ahoana no 

ahafahako manafoana izany fanaintainana izany, hoy ny anjeliko hoe "tsy afaka manafoana ny 

fanaintainana ianao fa azonao ekena izany, miaraka aminao, mahatsapa fa misy fiasa io." Dia 

nieritreritra anakampo aho hoe, inona ny tanjon'ny fanaintainana? Tsapako fa fanaintainana ny 

milaza amiko fa misy zavatra tsy mety ary mila jerena ilay faritra amin'ny vatako. Ka 

nanontaniako indray ny anjeliko hoe: “famantarana ny faritra iray amin'ny vatako ve ny 

fanaintainana?” Ny valiny dia "Eny".  
Nanontany aho avy eo, "ka raha miaiky aho fa nahavita ny asany ny fanaintainana ary fantatro 

tanteraka izao ny fiheverana izay ilain'ny faritra ary manomboka manao ny hetsika ilaina aho, 

dia tsy ilaina intsony ny fanaintainana?" ny valiny niverina dia "Eny". 
Nanomboka nampihatra an'io tamin'ny fahazazako aho, inoako fa tsy nihoatra ny 10 taona aho 

tamin'io fotoana nifampiresahako tamin'ireo mpanampy ara-panahy (anjely) ahy io, ary miasa 

ny zavatra nianarako momba ny fanaintainana. Azoko ny momba ny fampitana ny angovo 

amin'ny faritra mila fanasitranana ary ny fahalalako ny fametrahan-tanana sy ny herin'ny 

fanasitranana. Afaka nibontsina ny rantsan-tongotro aho ary nanaiky avy hatrany ny hafatry ny 

fanaintainana ary nandray andraikitra matotra izay 
1) ekeo ny hafatry ny fanaintainana ary misaotra azy nanao ny asany,      
2) mampandeha angovo mankany amin'ilay faritra      
3) miala sasatra tanteraka, esory izay eritreritra fa "maharary" ny fanaintainana fotsiny fa 

mandefa hafatra efa nekena izao.      
4) Hihena avy hatrany ny fanaintainana ary matetika dia miala tanteraka. }      

  
Ilay lehilahy mpitondra marary izay niaraka tamiko dia nilaza fa saika ho any amin'ny tanàna 

kely manaraka ilay izy ary hoy aho hoe OK. 
Nandeha moramora izahay ary tsy nisy sirenety (tsy mazava ny jiro) 
Miadana sy maharary ny dia. 
  
Nahatsapa ny fikapohana rehetra aho ary nampijaly izaitsizy ny hetsika rehetra. Nifantoka 

foana tamin'ny fomba tiako ny vatako aho, Fit, Salama, Mahery ary Tsara. Nataoko sary an-

tsaina ny vatako ho sitrana sy feno. 
  
Fotoana fohy taorian'ny nanombohantsika nankany amin'ny hopitaly dia naneno ny findaiko 

ary hitako fa ilay fanendrena ahy no halehako rehefa tratry ny lozam-pifamoivoizana 

aho. Nilaza aho fa tsy maintsy miantso. Mila nampahafantariko azy fa tsy ho avy aho satria 

manantena ahy hisakafo hariva izy sy ny fianakaviany. Nilaza izy fa tsy hanafoana ny 

famatorana amin'ny hatoka. Rehefa naneno ny telefaona dia noteneniko mafy ny hanafoanana 

azy ary nilaza izy raha tsy nampanantena ny tsy hampihetsika ny lohako aho. Eny hoy aho ary 

nosakanany io. Nandray ny antso aho ary nilaza fa tsy ho afaka hanao ny fotoananay ary tsy 

maintsy mamerina mandahatra mandritra ny tapa-bolana aho ary salama tsara izy. Niala tsiny 

aho ary nanao veloma. Subconsciously aho fametrahana azy fa tsy maintsy zavatra ho any aho 

hoe tena mazava tsara fa sitrana aho ary ho tamin'izany fotoana tao anatin'ny herinandro na 

mihoatra. 
  



Niresaka tamin'ny finday koa aho tamin'i Michael. 
  
Tonga tany amin'ny hopitaly tamin'ny ora mitovy tamin'i Lynette sy Amber aho. Ary Michael 

koa tonga tao amin'ny fiarany. 
  
Rehefa nihodina aho dia henoko ilay lehilahy mpitondra marary mitondra marary milaza amiko 

momba ireo mpitsabo mpanampy, saingy tsy afaka namoaka na inona na inona nolazainy aho. 
Tao amin'ny faritra vonjy maika izahay. 
  
Tian'izy ireo ny manapaka ny akanjoko ary noteneniko izy ireo fa tsy avelako hanapaka ny 

akanjoko satria ny lobaka nanaovako dia akanjo tena lehibe ary te-hitafy izany aho. Nanazava 

izy ireo fa ho sarotra ny manala azy io ary hoy aho hoe ok raha vao manomboka. 
  
Naratra mafy ny namoaka azy io satria tsy maintsy nakarina ny tanako ary naviliko izy ireo. 
  
Tapaky ny taolan-tehezana sy sternum tapaka aho nefa mbola tsy misy fanafody fanaintainana. 
  
Niditra i Amber sy i Lynette ary noraisin'i Amber ny tanako ary nanontaniany aho hoe: “Tsy 

maninona ianao ry dada?” 
Tamin'ity fotoana ity dia nijanona ny rehetra ary nangina tanteraka teo am-piandrasana ny 

valinteniko. 
  
Natodiko ny lohako ary nojereko ny masony ary hoy aho nanondro ireo mpitsabo mpanampy 

sy dokotera manodidina ahy “mahita ireto olona ireto mihazakazaka?” "Eny" hoy i Amber 

namaly. 
“Mihazakazaka mandehandeha daholo izy ireo satria tsy fantany izao fa ho salama aho!” 
Azonao atao ny mandre fidona pin ao amin'io efitrano fitsaboana maika io. Tsy nisy nifindra 

na nilaza na inona na inona nandritra ny 15 seg. 
Nitsiky sy nilamina i Amber ary nanohy nifandray tanana izahay. 
  
Tsy nanandrana niteny teknika toy ny miresaka momba ahy amin'ny ho avy aho, fa izao no 

zava-nitranga, ny ankamaroan'ny resaka sy eritreritra nananako dia ny momba ahy 

amin'ny ho avy manao zavatra amin'ny olona iray. Tsy tsapako izany raha tsy taona vitsivitsy 

taty aoriana, izany no nataoko. 
Nahavita asa be dia be aho tamin'ny fananganana ny fifehezana ny tenako mba hiresaka amin-

kery sy tsara ny toe-javatra hitako. 
  
Tsy navelako hiditra ao amin'ny fahatsiarovako ny firongatry ny negatives. Nikasa ny hitondra 

ireo rehetra manodidina ahy ho eo amin'ny sehatry ny "toy izao no hilalaovana". Nahatsapa 

fiatoana lehibe avy tamin'ny fanahy aho ary nahatsapa fa nisy fanahy nanodidina 

ahy. Nahatsiaro ho maranitra sy mazava aho tamin'ny fahitako. Nisy ny tsy fisian'ny tahotra 

tanteraka. Nanohy natoky aho fa hilamina ny zava-drehetra. 
  
Mino aho fa ny zavatra nataoko dia mety amin'ny olona rehetra na mino an 'Andriamanitra, 

Jesosy, Buddha, Mohammad, Fanahy ianao na iza na iza na iza na iza. Ny halalin'ny 

fifandraisana amin'Andriamanitrao, na ny tenanao, no ahafahana manao izay mety araka ny 

eritreretinao azy. 
  
Tsy misy izany raha tsy hoe avelanao ho marefo ianao ary avelanao ho tia ny tenanao tsy misy 

fepetra. Tena mila zavatra izany, indrindra ny fahasahiana. 



  
Mitaky famelana ny fanoherana rehetra izany. 
  
{Rehefa manohitra aho dia mifantoka amin'ilay zavatra toheriko. 
Izay manantona ahy dia voasarika noho ny antony iray ary tsy fantatro izay antony 

matetika. Rehefa manohitra zavatra iray aho dia mijanona tsy hiaina izany. Ity zavatra toheriko 

ity dia ampahany amin'ny fototra ahafahako manangana ny ho aviko ON TOP azy io. Rehefa 

tsy avelako hiditra amin'ny fiainako izany dia mandeha amin'ny lamina mihazona ny fiainako 

ary miakatra foana izay toheriko. 
  
Noho ny tsy fahatsiarovako dia manohy misarika ny traikefa izay hanampy ahy hivoatra 

amin'ny olona ilaiko ho tonga amin'ny ho avy aho, io olona io dia afaka miatrika toe-javatra 

amin'ny ho avy izay tsy vonona anao eto sy ankehitriny. 
  
Impiry isika no tonga amin'ny toerana iray amin'ny fiainantsika ary miteny amin'ny tenantsika 

hoe "Izany zavatra niainako izany taloha dia nanampy ahy ho vonona amin'ity traikefa 

nahafinaritra manaraka ity tamin'ny fiainako". Rehefa mandray ireo traikefa izay voasariky ny 

fiainako aho dia mizotra amin'ny fahalalahana sy ny fiainana ary mifarana amin'ny toerana 

mety amin'ny fotoana mety. 
  
Indraindray isika dia manohitra ny antony omen'ny RAY hafa antsika hanao zavatra, mazàna 

satria izy ireo no antony, ary mahasoa azy ireo fa tsy antsika. Rehefa mijery aho, ary mazava 

ho azy fa ho hitako, ny antony anaovako traikefa iray, avy eo dia raisiko ilay zavatra niainako 

ary najanoko ny fanoherana. 
Indraindray aho manohitra satria tsy mazava ny tanjoko lehibe kokoa ary ity dia toy ny atosika 

any amin'ny maizina rehefa tsy mahita na inona na inona ary tsy mahalala izay eo alohako. 
Eritrereto izany… rehefa tsy fantatro izay eo alohako dia aleoko mihetsika miadana kokoa fa 

raha fantatro izay eo alohako ary maizina aho dia afaka miroso amin-toky kokoa aho. 
  
Rehefa misaintsaina ny zavatra niainako aho izay nitantana tamim-pahefana ary nanontany 

tena aho hoe "inona no nanomana ahy tamin'ity fotoana ity?" Avy eo aho dia hanana aingam-

panahy izay manampy ahy hahatakatra, hahita, hahafantatra ary hahatsapa fa io zavatra 

niainana teo aloha io no nahatonga ahy ho vonona amin'ny traikefa izay tarihiko ankehitriny. 
  
Efa am-polony taona maro izay aho no nampianatra an'ity zavatra ity ary niasa tamin'ny Living 

it .} 
  
Natory kely teo aho rehefa nihazona ny tanan'i Ambers ary niresaka tamin'i Lynette. 
  
Nisy fotoana aho nitondra kodia teo amin'ny lafiny iray amin'ny efitrano fiambenana ary nisy 

mpitsabo mpanampy roa nijoro teo amboniko, ny iray tamin'ny lafiny roa tamin'ny 

trolley. Nifampiresaka izy ireo ary ny iray nilaza fa sahirana amin'ny fitondrana 

vohoka. Nihaino aho ary nilaza hoe: "Afaka manampy anao amin'izany aho!" Samy taitra be 

izy roa! Nanazava aho fa mizara vokatra ara-pahasalamana mahavariana sy vokatra 

fikarakarana manokana izay mety afaka manampy azy. Nohazavaiko fa ireo no vokatra 

mamelona ny vatako amin'izao fotoana izao hanampiana azy hanangana ny tenany ary tsy 

vokatra mahazatra izany. Nohazavaiko fa zava-dehibe ny fanesorana ny poizina avy ny vatana 

sy mba Tsy mametraka bebe kokoa ao. Nohazavaiko fa maro ny vokatra fikarakarana 

manokana dia mety hanana sakafo mety mampidi-doza ao aminy. Nohazavaiko ihany koa fa 

ny sakafontsika dia tsy manana ambaratonga mahavelona ao aminy toy ny taloha. 



Nohazavaiko fa mpivady maro no bevohoka soa aman-tsara taorian'ny nanombohany ireo 

vokatra ireo ary ireo mpivady ireo dia nieritreritra fa izy ireo angamba no vokatra nahatonga 

izany. Nomeko azy ny nomeraon-telefaoniko ary nanoro hevitra azy aho hoe hiantso ahy afaka 

andro vitsivitsy ary handamina ny vokatra ho azy aho. Nataoko toy ny hoe nametraka ilay 

trolley vonona hody fotsiny aho. Noraisiny ny nomeraoko fa tsy naneno ahy mihitsy izy…. 
  
Nanao scan ny saka sy ny taratra x-maro izy ireo. Mbola nanitrikitrika ny tsy morphine aho 

mandra-pahatapitry ny x-ray. 
  
Avy eo dia nataon'izy ireo indray ny taratra x sy ny scan an'ny saka, tsy fantatro ny antony. 
  
Tsaroako nandritra ny voalohany ny x-ray nieritreritra momba ny fanaintainana sy ny 

fikolokoloana ny fahatsiarovan-tena. Rehefa nilaza tamiko izy ireo fa tsy maintsy manao azy 

ireo indray dia tadidiko fa miala sasatra aho ary nanaiky izany tsotra izao ary niditra tao amin'ny 

toerana Zen. Tsy dia tadidiko loatra ny momba ny x-ray voalohany fa tadidiko tsara kosa ny 

fizahana saka faharoa sy ny taratra x. 
  
Niditra i Helen rahavaviko ary niresaka, toa an'i Michael fa satria ilay efitrano vonjy maika dia 

navelan'izy ireo hiditra tsirairay fotsiny ankoatran'i Amber ary navelan'izy ireo hiaraka aminy 

i Lynette. 
  
Niresaka zavatra aho, tsy tena nahatadidy hafa ankoatry ny nanome toky ahy fa ny resaka dia 

resaka zavatra mahazatra isan'andro, TSY MISY momba ny loza na ny toe-piainako. 
  
Mazava foana aho ary tapa-kevitra ny amin'ny fomba hilalaovany. 
  
Efa tara be, heveriko fa tamin'ny misasakalina iny, rehefa nakarina ho any amin'ny Unité 

Intensive Care aho, tamin'ity dingana ity dia mieritreritra aho fa nahazo morphine satria tsy 

tadidiko ny fanaintainana. 
Ny iray amin'ireo sakaizako rahavavy dia mpitsabo mpanampy ao amin'ny tobim-pitsaboana 

be vava ato amin'ity hopitaly ity ary nilaza tamin'ny rahavaviko aho herinandro maromaro taty 

aoriana fa nilaza tamin'ny mpitsabo mpanampy ahy ny dokotera mpandidy ahy mba 

hampionona ahy fotsiny satria ho faty aho mandritra ny alina… 
  
Nentin'izy ireo teo ambonin'ny fandriana rivotra malefaka aho ary nomen'ny dokotera tsindrona 

morphine mivantana teo ambonin'ny sternum aho. Hoy izy "Hanampy anao hatory ity". 
Hoy aho taminy: "Tsy hatory aho, be loatra ny asa tokony hatao". Nijery ahy hafahafa izy ary 

nanontany hoe "inona no tianao holazaina?" Novaliako hoe "manana vatana haorina aho !!"  
  
Tsy nitsahatra nampiditra angovo tao amin'ny vatako tamin'ny faritra rehetra mila fanasitranana 

aho. Nifantoka sy naka sary an-tsaina ireo taova anatiny nanangana ny tenany sy "natiora" 

aho. Nanao izany tsy tapaka aho, ny alina tontolo. Tsy natory na oviana na oviana aho… be 

atao loatra. 
  
Lynette, Amber, aprily, Helen ary Michael dia samy niditra samy hafa mba hanao ny 

tsara. Nanome hevitra aho fa hahita azy ireo ny maraina, nitahiry ny resaka momba azy ireo sy 

ny toerana onenan'izy ireo aho. Efa namandrika ny tenany ho amin'ny motel izy ireo ary efa 

nisakafo hariva. Nanao goodnight aho ary nanamarika ny nilazako tamin'izy ireo fa tiako izy 

ireo ary tsy maninona. Te hanome toky azy ireo aho mba tsy hanahy izy ireo satria fantatro fa 

ho tsara izy ireo. 



  
Niresaka tamin'ny mpitsabo mpanampy aho tamin'ny faran'ny fandriana, tsy tadidiko ny 

resaka. (mety tadidiny). 
Tamin'ny fotoana iray dia nilaza aho fa tena mila mimi. Nomeny ahy ilay tavoahangy ary na 

dia niezaka mafy toy inona aza aho dia tsy afaka nivoa-drano tao am-pandriana . Nilaza izy fa 

raha tsy vitako ny mitantana azy dia ampidiriny ny catheter. Hoy aho hoe TSY MISY 

LALANA hitranga izany! 
  
Niezaka nandritry ny adiny iray mahery aho hihiaka tao anaty tavoahangy nefa tsy afaka. Tsy 

mbola nibontsina aho hatramin'ny ora fisakafoanana tamin'ny alahady, 15 ora mahery 

talohan'izay. 
  
Nahazo ilay hevitra hijoroana aho avy eo. Nanontaniako ilay mpitsabo mpanampy hoe: 

“Azonao atao ve ny manampy ahy hiala ao am-pandriana?” ary nanontany izy hoe "ho an'ny 

inona?" Hoy aho hoe "hijoro aho ary hitsika" ary hoy izy hoe "tsia mamela anao hijoro aho!" 
Hoy aho hoe "Mitsangana aho, raha afaka manampy ahy hiala amin'ny farafara ianao na ataoko 

irery izany!" 
Nanampy ahy izy avy eo ary naharitra 5 minitra vao nampiorina ahy. 
Teo aho no nijoro tamin'ny semi mainty nitazona ny fitoeran-drip tamin'ny tanako ankavia ary 

nivoa-drano tao anaty tavoahangy nitazonan'ilay mpitsabo mpanampy ho ahy. 
Nofenoiko izany ary nanomboka nitobaka tamin'ny tany izy io. Hoy izy hoe "andraso fa hahazo 

tavoahangy iray hafa aho" hoy aho hoe "tsy mijanona mihitsy aho, tsy fantatro hoe rahoviana 

no ho afaka hanao izany indray aho". Tsy te hampijanona ny riaka aho. Nanohy nanenika ny 

tany manontolo ilay tavoahangy. 
Nanomboka nihomehy ilay mpitsabo mpanampy ary nilaza hoe: “mbola tsy nahita olona 

nameno ny iray tamin'ireny aho! Mety tsy maintsy hofafako fotsiny ilay izy! ” 
  
Nihomehy aho fa tsy safidy ny fihomehezana amin'ity fotoana ity. Io fihomehezana nataoko 

tao anatiny io dia zava-dehibe tamiko. 
  
Naharitra 5 minitra vao niverina tany am-pandriana aho. Nanomboka niresaka bebe kokoa 

izaho sy ilay mpitsabo mpanampy ary tadidiko izy nanontany hoe inona no nataoko izay tokony 

hifohazako. Nohazavaiko ny antony tsy hatoriako sy ny asa izay ataoko. 
  
Izaho manokana dia nandefa angovo manodidina ny vatako, nahita ny vatako namirapiratra 

tamin'ny hazavana mamirapiratra ary nameno izay faritra tsy nisy hazavana na tsy namiratra 

toy ny sasany. 
  
Izany no nataoko. 
  
Nijery an'izao rehetra izao aho ary naka sary an-tsaina ny sandriko nivelatra ho an'izao rehetra 

izao toy ny nandraisako an'izao rehetra izao ho famihina. Ny fanaovana an'io dia nitaona hery, 

hany ka nanenika ny tanako tsy an-kanavaka ka ny famafana tsirairay dia nieritreretako ny 

haben'ny herin'io hery io aho ka fantatro fa betsaka noho izay ilaiko ny tenako. Nieritreritra 

aho fa tonga teo an-tampon'ny lohako tao amin'ny fihary pineal (teo amin'ny satroboninahitra) 

ary namindra azy manodidina ny vatako ho any amin'izay tsapako fa nilaina izany. Nahita azy 

aho tamin'ny fampiasana tahirin-tsakafo, izay notehirizin'ny vatako tamin'ny toerana maro tao 

amin'ny vatako, avy amin'ny fanampin-tsakafo nahafahako. Nandritra ny taona vitsivitsy dia 

nisy olona nilaza tamiko hoe “Fa maninona ianao no mandray suplementement be dia be?” ary 

nitsiky aho taloha ary niteny hoe "Satria afaka". Isaky ny anontaniana ahy aho dia natoky ny 



tenako fotsiny ary nandray azy ireo foana. Taorian'ilay loza vao tsapako fa zava-dehibe ny 

mandray fanafody fanampiny ho fisorohana sy raha sendra lozam-pifamoivoizana. Ny 

ankamaroan'ny olona dia tsy ampy otrikaina ary noho izany rehefa maika ny vatan'izy ireo raha 

ilaina ny asa fanamboarana dia mila mitsambikina avy any an-toeran-kafa izay heveriny fa tsy 

dia ilaina loatra ny vatany. Mino aho fa ampahany lehibe amin'ny fahavelomako izany . 
  
Indraindray nandritra ny alina dia nanangana fantsona goavambe aho ary nangataka tamin'ny 

anjeliko mba hampandeha ity angovo ity ho ahy ary handefa izany any amin'ny 

fantsona. Tamin'ity fomba ity dia afaka nandany fotoana bebe kokoa aho an-tsaina ny 

fanarenana ny vatako sy ny fanaovana ireo hetsika rehetra amin'ny ho avy izay noheveriko fa 

mety hataoko. 
  
Nandehandeha namakivaky ny Himalaya any Nepal aho tamin'ny tapaky ny valopolo taona ary 

tiako be izany ary te hiverina foana. Hatramin'ny nahaterahan'i Amber dia nasehoko azy ireo ny 

dian'ny dia ary niresaka momba ny hatsaran'izy ireo aho rehefa miaraka manao azy isika rehefa 

manodidina ny 20 taona izy ary efa ho enimpolo taona aho. Fantatro foana fa mila ho tanora fo 

aho hanao izany ary hanana vatana salama matanjaka. Ny ankamaroan'ny fiainako dia narary 

na nijaly tamin'ny lamosina na aretin'andoha tena ratsy sns. Hitako ho toy izao ny fahafahako 

manangana ny vatako tsara kokoa noho ny teo. (Tsy mbola niresaka momba ny 

"talohan'ny lozam-pifamoivoizana " mihitsy aho taloha teo amin'ny fiainako ..) 
  
Tamin'io alina io tao amin'ny fikarakarana mafy dia io no nifantoka indrindra indrindra hatrizay 

ary koa ny lava indrindra nifantohako tsy tapaka. 
  
Ny ampitso maraina dia tonga ilay mpandidy ny vavony ary nihodinkodina teo aminy ary olona 

maro (Dokotera) no niaraka taminy , manodidina ny 12 taona . Gaga aho fa gaga izy ireo fa 

mbola velona. 
  
Nijoro teo amin'ny faran'ny fandriako izy ary nijery ny tabilao. Nijery ahy izy ary nilaza hoe: 

"maratra mafy tokoa ianao" . 
Nijery azy aho ary nilaza hoe “Marina ve izany….” Mazava ny tsy fanekeko ny votoatin'ny 

fanambarana nataony. 
Namaly izy hoe: "Izaho dia tokony haka iray sy tapany havokavoka S ary ny spleen. Rehefa 

miasa aho dia afaka manombana raha mila manao zavatra hafa aho. ” 
  
Nijery aho ary nanondro azy avy eo dia nilaza hoe: "Ianao no mpandidy tsinay?" 
  
Namaly izy hoe “Eny” 
  
Ary nanondro azy indray ny rantsantanako dia hoy aho taminy: “tsara, ny asanao dia ny milaza 

amiko izay tokony hataoko hahazoana antoka fa tsy hitranga mihitsy izany”.  Rehefa nilaza 

tamiko aho no nanondro ny ny tena ary avy eo indray nihaona taminy, satria ny sisa amin'ny 

fehezanteny. 
  
Ny olona niaraka taminy dia nanao dingana iray nihemotra. 
  
Nijery ahy nandritra ny roa minitra izy, nangina, nangataka tamin'ny anjeliko aho mba 

hahazoany antoka fa azony ny fampahalalana ilainy, ary avy eo niteny tamim-pilaminana sy 

tamim-pahatoniana izy: ianao mikohaka ra betsaka araka izay tratra. Tiako koa ianao 

handehandeha mifoka rivotra lalina ary hikohaka ra betsaka araka izay tratra. ” 



Hoy aho hoe "ok". 
  
Nandeha izy ary nifampijery tsotra izahay sy ilay mpitsabo mpanampy. 
  
Tapaka sternum sy tapaka taolan-tehezana… 
Ny hevitra mikohaka sy miaina lalina… .. 
  
Nandry teo nandritra ny adiny iray aho nanangona herim-po hiarina sy handehandeha.  
Avy eo aho nilaza tamin'ny mpitsabo mpanampy fa mila ny fanampiany aho mba hialana eo 

am-pandriana ary hoy izy hoe "tsy avelako hifoha ianao." 
Hoy aho hoe "Nilaza ny Doc fa mila miarina aho ary mandehandeha ary mifoka rivotra lalina 

ary izany no hataoko". 
Hentitra izy nilaza fa "tsy te hilaza izy izao" 
Novaliako hoe: "Ataoko izao ary azonao atao ny manampy ahy hitsangana na hitsangana irery 

aho." 
  
Somary nibitsibitsika tamin'ny tarehiny izy ary nanampy ahy. Naharitra 5 minitra ny 

fanampiana ahy hiala teo am-pandriana sy nijoro. Tena zava-bita tokoa ny nijoro teo. Niainga 

moramora tokoa aho. Dingana iray isaky ny 5 segondra. Niaina fofonaina lalina aho ary 

mikohaka ra toy ny efa nataoko imbetsaka teo am-pandriana. Isaky ny mihena rà aho dia 

mijanona. Dia niainga indray. Nahazo dingana 15 teo akaikin'ny fandriana aho ary voafafa 

tanteraka. Tsy nanan-kery intsony aho ary nitodika aho ary tsy nino ny halaviran'ny 

fandriana. Notehiriziko niverina tany amin'ny farafara ireo ambaratonga 15 toy ny efa 

nalamiko ny alina talohan'izay. Apetraho eo aminy ny masoko ary jereo ny vatako 

mamaly. Niverina teo am-pandriana aho ary nandry teo sitrana. 
Malemy tanteraka ny vatako. Marathon marobe no nataoko tamin'ny fiainako ary ireo dingana 

dimy ambin'ny folo dia nandreraka ahy mihoatra noho ny nataon'ny marathon rehetra. 
Tao anatin'ny lozam-pifamoivoizana dia namoy ny heriny ny hozatra rehetra tao amin'ny 

vatako ary toy ny zazakely aho izay mila manangana ny tanjaky ny hozatra tsirairay. 
Nanohy niasa tamin'ny famindrana angovo tao amin'ny vatako aho ary naka sary an-tsaina ny 

fananganana ny vatako. 
Ilay mpitsabo mpanampy dia mbola nipetraka teo amin'ny faran'ny fandriako nijery ahy toy ny 

fanaon'ilay iray hafa nandritra ny alina. 
  
Rehefa afaka adiny iray dia nilaza aho fa vonona ny hanao azy rehetra indray. Nanampy ahy 

izy ary niainga aho. Nony farany aho dia nanao vodin-tsambo feno nanodidina ny tobim-

pitsaboana mafy. 
Niverina teo amin'ny fandriako indray aho nandany lany tanteraka. 
  
Rehefa nandry teo aho dia nanontany ahy ilay mpitsabo mpanampy, “tsapanao ve fa tsara 

vintana ianao?” 
Namaly aho hoe: "Tsy izany, angamba ianao no manontany ahy ny fanontaniana" 
  
Hoy izy: "Misy zavatra antsointsika hoe ny hafainganam-pandeha ho an'ny lozam-

pifamoivoizana sasany , midika izany fa noho izany hafainganana izany ary maty noho ny 

olona rehetra ao anaty fiara . Ho an'ny lohan'ny fifandonana amin'ny zavatra mijanona (toy ny 

tsato-kazo) dia enina alina km / ora ny hafainganan'ny maty. Tamin'ity herinandro ity dia 

nanana olona roa misaraka eto isika izay nanana ny lozam-pifamoivoizana nitovy tanteraka 

taminao, lohany teo amin'ny fifandonana mahitsy hatrany amin'ny hazo iray. Samy nanao 



enim-polo kilometatra isan'ora izy ireo ary maty ny roa, nefa nanao 85 km / ora ianao dia velona 

ianao. Tsara vintana ianao. ” 
  
Fantatro fa tsy vintana izany fa nahatsapa ihany koa fa tsy te hahalala ny fomba nanaovako azy 

izy. Nipetraka teo aho ary nanontany an'ireo anjeliko hoe “ahoana no nahatafavoaka ahy nefa 

tsy velona izy ireo?” 
Mazava ny valiny niverina avy tamin'izy ireo ary "nangataka fanampiana ianao" 
Nanontaniako izy ireo hoe: "inona no nataon'ny hafa?" 
Hoy izy ireo "izy ireo S EE ny tsato-kazo ho avy ka hanao hoe: 'Indrisy tsy misy !! Ho faty 

aho! ' ary maty izy ireo. ” 
  
Nandry teo aho nieritreritra an'izany nandritra ny fotoana kelikely. 
  
Nieritreritra ny asa fampandrosoana manokana nataoko ho an'ny tenako aho nandritra ny taona 

maro lasa izay ary ny fikasako hahita ny fetrako (na ny tsy fetran'ny tenako) ary ny fomba 

nianarako nitoky tamin'ny tenako sy ny zavatra tsapako. Nieritreritra aho rehefa nihalehibe ny 

fiahiako fatratra ny amin'izay eritreritry ny olon-drehetra momba ahy, ary raha nanao ilay 

zavatra "marina" aho. Nieritreritra zavatra be dia be aho. Fantatro fa tsy vintana izany ... 
  
Nijery indray ny fiainako, ary nahatsapa ny safidy nataony aho, ny olon-drehetra no nilaza 

tamiko fa tsy hanao zavatra izy ireo tsy tahaka, fa fantatro marina ho ahy . 
5 taona taorian'ny loza dia nanao fiofanana tamin'ny orinasako ho an'ny olona 100 aho ary 

nanomboka nitantara ny fotoana nidirako an-danitra, avy eo teo afovoan'ny fiofanana dia 

tsapako tampoka fa raha tsy nilentika tany an-danitra aho dia mety maty tamin'ny loza. Nijoro 

teo alohan'ny efitrano hita miharihary aho fa nihetsika ary nahatsapa fankasitrahana ny heriko 

sy ny fahavononako hanaraka izay fantatro tato am-poko fa mety amiko. Mamelà ahy hizara 

aminao ny tantara… 
  
Tany amin'ny tapaky ny valopolo ambin'ny folo taona (roapolo taona teo ho eo) dia nipetraka 

tamina tanàna lehibe iray tany amin'ny tanànan'i Victoria aho ary indray alina dia nijery ny iray 

tamin'ireo fampisehoana fomba fiainana aho ary nisy ampahany tamin'ny antsitrika nisambotra 

Tandem izay itondranao ny tenanao amina olona efa nanao mitsambikina an'arivony maromaro 

mba hahafantaran'izy ireo ny zavatra ataony ary avy eo ianao mitsambikina avy amin'ny 

fiaramanidina tsara sy milatsaka amin'ny fahalavoana maimaimpoana ety an-tany. Te-hanao 

antsitrika any an-danitra mandritra ny taona maro aho saingy fantatro raha nataoko irery dia ho 

faty aho. Nanana fahatsapana ratsy momba ny tsy mandeha ny tadiny ary ny chute tsy 

misokatra. Ka noho ny fitsorohana an-danitra tandem dia tsy nila niahiahy momba izany aho 

satria afaka niatrika toe-javatra rehetra ilay olona za-draharaha. 
Nampiakatra ny fahitalavitra aho ny ampitso maraina ary hitako hoe taiza no nanaovan'izy ireo 

ny fitsambikinana tandem. Tany ivelan'i Sydney io . Tsara izany satria nipetraka 

tany Sydney ny raiko ary afaka nandeha nijanona niaraka taminy aho ary nindrana 

fiara. Namandrika ny sidina aho, naneno azy ary nilaza taminy fa ho avy aho, (hendry aho tsy 

nilaza taminy ny antony nahatongavako). 
Tonga tany Sydney aho efatra andro taorian'ny nahitako ny fampisehoana ary nindrana fiara 

aho ary nitondra ny adiny roa nankany amin'ny seranam-piaramanidina niasan'izy ireo. 
  
Azoko ampiana fa tamin'ity fotoana ity dia nanana olana be tamin'ny fifandraisana aho. Tiako 

ity tovovavy ity fa tsy nandeha ny lazany. Namaky ny bokin'i Richard Bach antsoina hoe 

Bridge Across Forever koa aho. Ity boky ity dia momba ny foto-kevitry ny vady fanahy ary 

raha tena voatendry ho an'ny olona iray manokana isika. Ny ampahany amin'ilay boky sendra 



novakiako tamin'ny fotoana nahatongavako tany Sydney dia rehefa tsy tantin'i Richard ny 

fifandraisany tamin'ny vady aman-janany ary niakatra tamina fiaramanidina maotera kely 

izy . Nianjera ary tsy mandeha ny chute. Ny toe-javatra dia tena toy ny hoe nanomana ny 

tenako aho. Nanontany tena aho raha nanandrana nilaza tamiko i Spirit mba tsy hanaraka satria 

ho faty alohan'ny fotoako aho. Tao am-poko dia fantatro fa zava-dehibe ny fanarahana 

izany. Fantatro fa te handresy ny tahotra ny fahafatesana aho. Fantatro fa zava-dehibe izany. 20 

taona taty aoriana vao azoko hoe inona no maha-zava-dehibe izany. Fantatro ihany koa fa ireo 

roa andro tao Sydney ireo dia nametraka ahy matanjaka tamin'ny fiainako hanosika ny tahotra 

ary tsy ho fehezin'ny tsy fantatra. 
  
Rehefa tonga teo amin'ny seranam-piaramanidina aho dia sahirana tamin'ny fiaramanidina 

niainga sy ny olona nitety ny toerana rehetra. Andro tsara tarehy androany rahona kely tokoa 

ary namirapiratra ny masoandro. 
  
Nisoratako anarana ary nandoa ny volako. Nanazava izy ireo fa tsy azo averina ny 

vola. Nentin'izy ireo namaky fiofanana aho ary nampiaraka ahy. 
Niakatra ny rivotra ary nolazaina aho avy eo fa ambonin'ny hafainganam-pandehan'ny rivotra 

tsy azon'izy ireo atao ny milentika na dia misy aza ny fisitrihana lanitra mahazatra. Nandritra 

ny andro teo am-piandrasana ny fahafatesan'ny rivotra dia namaky ny bokiko aho ary nijery ny 

lanitra hafa nilentika ary nitsidika ny kabine imbetsaka ka tsy nisy na inona na inona intsony 

tato amiko… 
  
Niandry tontolo andro aho nanomboka tamin'ny 10 ora maraina ka hatramin'ny hariva . Niala 

tsiny indrindra izy ireo ary nilaza fa raha miverina amin'ny 5 maraina maraina dia ambany 

foana ny rivotra amin'izany ora maraina izany ary afaka mitsambikina aho. Hoy aho ok ary 

niainga nody. 
  
Nody tany an-trano aho ary nisakafo hariva, namaky ny bokiko nandritra ny alina, te hahalala 

raha maty i Richard. Niezaka ny hamantatra aho raha misy hafatra ho ahy ao amin'ilay boky. Ity 

tantara ity dia nitranga talohan'ny nianarako ny fomba hifandraisana mazava tsara , toy ny 

ataoko ankehitriny , amin'ireo anjeliko / mpanampy ara-panahy ahy. 
  
Nifoha maraina teo am-pandriana aho ary nisakafo maraina kely satria fantatro fa izay rehetra 

niditra tamin'ity fotoana ity dia nandeha namakivaky ahy… 
  
Tonga tao amin'ny airstrip tamin'ny 5 maraina aho ary mbola ny rivotra. Gaga ireo tovolahy fa 

tonga aho. Nilaza izy ireo fa tsy mbola nisy niverina ny ampitso. Nentin'izy ireo tao anaty 

fiaramanidina aho ary teo an-tampony dia nasaina nivoaka tamin'ny takelaka vy kely teo 

ambonin'ny kodiarana aho. Ny takelaka dia ampy fotsiny ho an'ny iray metatra sy sasany 

metatra. Mihantona aho tao amin'ny bara vy tanteraka matahotra . Tena tsapako fa 

nitsambikina ho faty aho. 
  
Tsy hivoaka aho ary raha natao ho faty eto aho dia izao izany. Niantsoantso hoe “Mitsambikina” 

ilay bandy namatotra ahy dia namela aho. Tamin'izay fotoana izay dia tsy nahatsiaro tena 

aho. Misokatra ny masoko nefa mainty ny zava-drehetra. Tsy fantatro tsara ny tontolo iainako, 

na ny toerana nisy ahy na ny zava-nitranga. Fa nahare feo lavitra be aho. Nikiakiaka tamiko 

ilay feo mba hametraka ny ranjoko rehefa nianjera izahay. Teo akaikin'ny sofiko ihany ny 

vavany fa toa iray kilaometatra ny elanelany. Rehefa afaka kelikely dia nanainga ny tongotro 

aho, tsy dia fantatro izay zava-nitranga na ny antony. Nahatsiaro ho nofinofy aho ary nifindra 

tamin'ny toeran'ny foetus ary tsy fantatro izay zava-nitranga na taiza aho. Rehefa nametaka ny 



tongotro aho, dia nalainay ny fihodinana ary hoy izy tamiko "iray segondra indray ary 

hotsoahako ny tadiny". 
  
Afaka nianjera tamin'ny tany isika ary fantatro tamin'ity dingana ity fa tsy misy na inona na 

inona azoko atao amin'izany. Raha ho faty aho amin'izao fotoana izao dia tsy afaka nanakana 

azy aho. Ka nanapa-kevitra ny hankafy ilay dia aho . Nanaiky ny toe-javatra nisy ahy aho. 
  
Nijery ny manodidina aho ary tsy nino hoe hafahafa tokoa ny mbola mahatsapa ny fianjerana 

sy mihafaingana. 
Nosintominy ihany ny tadiny taty aoriana dia namoaka "whoopee" aho !!!. Hoy izy tamiko 

"Ataon'izy rehetra izany". Nidina izahay ary tonga tao anatin'ny faribolana kely. Nanatona ahy 

daholo ireo mpitrandraka lanitra hafa ary nanontany hoe: “Tianao ve izany?” 
Namaly aho hoe “Marina tokoa!” 
Ary hoy izy ireo avy eo: “Mbola hanao izany ve ianareo?” 
Namaly aho hoe "tsia" 
  
Nanontany ahy izy rehetra, 
"Fa nahoana no tsy?" 
Namaly aho hoe "satria efa teo aho ary nanao an'izany!" 
  
Io traikefa io no nanangana ahy hahafahako mamoaka ny fahatahorako ny fahafatesana. 
  
Miverina any amin'ny hopitaly ao amin'ny sampana famelomana aina. 
Nandritra ny andro dia mbola nifantoka tanteraka tamin'ny fanasitranana ny tenako aho. 
Tamin'ny fanintelony nitsangako handeha sy hifoka rivotra lalina aho dia niainga nanodidina 

ny fikarakarana mafy. Isaky ny mandeha mandehandeha aho dia eo akaikiko tokoa ny mpitsabo 

mpanampy vonona hanampy raha ilaina izany. Tsy nitazona ahy mihitsy izy rehefa nandeha 

an-tongotra, heveriko fa tsapany ny maha-zava-dehibe ahy manao izany ho an'ny tenako. 
Fanintelony izao dia hoy izy tamiko: "Inona no hitanao manodidina anao?" 
Namaly aho hoe "olona tsy mahatsiaro tena iray manontolo" 
  
Nandritra ny 16 ora na teo am-pitsaboana mafy ahy dia io irery no fotoana nijereko marary 

hafa, tsy hoe tsy noraharahiako izy ireo fa tsy tao anaty fahatsiarovako na fahatsapako izany. 
  
Dia hoy izy avy eo hoe "Fa maninona no araka ny eritreritrao izany?" 
Nihazona ny tanako ho eo aminy aho, namoaka rantsan-tànana ary niteny hoe “Tsy te hahalala 

aho, mifantoka amin'ny fahasalamana aho!” 
  
Hoy izy tamiko avy eo: “Niantso an-telefaona ny mpandidy anao aho isaky ny 15 minitra ary 

nilazako taminy fa tsy ao anatin'ny Filan-kevitsiako be ianao”. Nitsiky aho ary nanaiky azy. 
  
Tamin'ity indray mitoraka ity dia nandeha am-pitrandrahana roa feno tao amin'ilay efitrano 

lehibe aho. Nandritra ny fihodinana faharoa dia nanontany ahy izy hoe: “Te handro ve ianao?” 
  
Nijery azy aho ary nilaza fa hanao izany ary azoko antoka fa hanampy ahy hahatsapa ho tsara 

kokoa sy hahatsapa ho tsara sy mahazo aina izany. 
  
Rehefa niverina teo am-pandriana aho dia nilaza izy fa mbola hanomana kely fotsiny ny zavatra 

rehetra ary ho avy izy haka ahy tsy ho ela. Nandao ahy irery izy izao. Famantarana mazava fa 

afaka mahita ahy mihatsara izy (na dia tsy nahafantatra an'izany aza aho tamin'izany). 



Antsasak'adiny taty aoriana dia niverina izy naka ahy. Nitsangana aho ary mbola mila ny 

fanampiany ary dia lasa nankany amin'ny fandroana izahay. 
  
Nosakanany lamba aho ary napetrany niboridana tanteraka aho tao amin'ny iray amin'ireo seza 

plastika fotsy ireo ary napetrako tao am-pelatanako ilay fandroana tànana ary nilaza izy fa 

hiverina tsy ho ela. Tsy afaka nifindra na inona na inona aho, ny hany azoko natao dia nipetraka 

teo amin'ny toerana nametrahany ahy ihany. Tsy afaka namindra ny rano mihitsy aho. 
  
Toa efa tsy teo intsony izy rehefa niverina ary nanondrika ny lohany teo am-

baravarana. Nanontany izy raha toa ka maninona aho, ary hoy aho hoe eny. 
Hoy izy avy eo: “Misy mpitsabo mpanampy vitsivitsy eto amiko, mety ve raha miditra izy 

ireo?” 
Tamim-pitsikiana be dia be no nanontaniako hoe “ary inona no tian'izy ireo hojerena?” 
Namaly tamin'ny fihomehezana mahafinaritra izy hoe: “Te hahita anao any amin'ny fandroana 

ry zareo!” 
Nihomehy aho nanao hoe: “Nihevitra aho fa… ampidiro izy ireo!” 
  
Ireo mpitsabo mpanampy hafa dia nifatratra tao amin'ny efitrano fandroana avokoa rehefa 

nipetraka nitanjaka nibata ny fandroana aho. Hoy ny mpitsabo mpanampy "Mandra-

pahoviana e ry hevitrao sampana fameloman'aina ity no eto?" 
Hoy aho hoe “Tsy haiko, angamba 70 taona angamba. ” 
Hoy izy hoe “eny, ary ianao no voalohany nandro tao. Tsy azonay ny antony nametrahan'izy 

ireo fandroana tao amin'ny Unité Intensive Care izay ampandroana spaonjy ny olona! ” 
  
Nihomehy daholo izahay. 
Notohizan'izy ireo ny fanazavàna ny fampiasana ny dosy ho efitra fitahirizana hatrizay ka tsy 

maintsy nodiovin'izy ireo sy nodioviny. 
  
Nitsidika ahy matetika i Lynette sy Amber nandritra ny andro. 
  
Tokony ho tamin'ny 4 hariva dia tonga ny milamina ary namily ahy tamin'ny fitsaboana be dia 

be ary nitondra ahy tany amin'ny paroasy. 
  
Rehefa avy nitondra ny kodia nankany amin'ny paroasy i Lynette sy i Amber dia nitondra kodia 

nankany amin'ny cafeteria hopitaly aho ary niara-nisakafo hariva izahay rehetra ary niresaka 

momba ny zavatra mahazatra. 
  
Tamin'io alatsinainy alina io dia te ho natory aho fa nisy mpitsabo mpanampy avy any amin'ny 

helo ao amin'ny paroasy izay nanapoaka ny fitoeram-bokatra sy ny fiarovan-tratra ary ny siny 

ary nandeha mafy be nandritra ny alina. 
  
Nokosehiko tao anaty tratrako ny crème fanasitranana tena manokana ary naka fanampin-

tsakafo manokana izay matetika no raisiko isan'andro . I Lynette no nitondra azy ireo ho ahy. 
  
Ny talata maraina dia tonga ny filaminana ary nitondra ahy nidina-ray indray ary naka taratra 

x-ray bebe kokoa izy ireo ary avy eo nametaka ahy ho any am-pandriako indray. 
  
Isaky ny ora ary indraindray dia matetika aho no nandeha nitsangantsangana sy nidina ny 

lalantsara izay mbola mifoka rivotra lalina ary mbola mikohaka ra kely ihany. Mahaleo tena 



aho ary mihetsika amin'ny hafainganam-pandeha somary miadana kokoa noho ny dia an-

tongotra mahazatra. 
  
Nanana antso an-tariby roa sy mpitsidika vitsivitsy aho. Ny iray tamin'ireo mpitsidika ireo dia 

ilay mpitsabo mpanampy be izay naman'ny rahavaviko. 
  
Fony aho tany amin'ny mpitsabo mpanampy amin'ny paroasy dia tonga tany izay manao ny 

fianarana ny zavatra mahatonga ny naratra amin'ny lozam-pifamoivoizana lehibe toy izany koa 

ny fiara mpanamboatra afaka manitsy ny teti-dratsy ny fiara mba hampihenana ireo naratra. 
  
Nametraka fanontaniana be dia be izy 
Ny fanontaniana iray dia ny hoe “nisy zavatra nanakana ny fahitako ve?” 
Ny valinteniko dia "Eny" 
Nanontany izy hoe "Ary inona izany?" 
Namaly aho hoe: "Ny hodi-masoko!" 
  
Nanoratra izy fa tsy tsapako fa nanao vazivazy aho ary avy eo nibanjina ahy izy ary hitako ny 

nanombatombanany ahy. Nihomehy izy avy eo. 
  
Hoy aho avy eo: "ny vovoky ny airbag dia nanakana ahy tsy hahita izay hitarika ny fiara 

mankany amin'ny toerana azo antoka" 
  
Masera ihany koa ilay mpitsabo mpanampy. Niresaka tamiko ny amin'ny fomba tsy nampino 

hoe velona aho. Raha nanadihady ahy izy, injeniera iray no nanombana ny fiarako. Herinandro 

taty aoriana dia nandeha nijery ny fiara izahay sy ny namako Michael ary nanangona zavatra 

vitsivitsy tao, nanontany ilay lehilahy nitahiry izany hoe "firy ny olona maty tao?" Nilaza i 

Michael fa tsy misy olona e , ary mijery ilay lehilahy tafavoaka velona ianao. Taitra izy ary 

nilaza fa tena tsy nampino hoe velona aho (na teny mitovy amin'izany) 
  
Ny alarobia maraina dia tonga namangy ahy ilay mpandidy ny vavony ary nisintona ahy ilay 

ridao ary nihifikifi-doha izy ary nilaza fa “mbola tsy nahita zavatra toa an'io aho…” 
Tamin'ity fotoana ity dia tena nieritreritra aho hoe: "angamba ratsy kokoa noho izay navelako 

hitako… ..” 
  
Hoy izy: “Tena tsy nino ireo taratra x nalaiko omaly aho fa niantso ny mpandidy ny vavony 

ambony avy any Melbourne ary izaho sy izy dia efa 24 ora no niandry ny tara-masoandro 

nanomboka ny harivan'alahady sy omaly maraina ary nanaiky ny famaritana nataoko tany am-

boalohany izy ny famoahana ny antsasaky ny havokavokao. Manaiky ny famaritana ahy 

ankehitriny koa izy, fa manana havokavoka vaovaon'ny tanora tanora roa ianao izay tsy nifoka 

sigara velively ” 
  
Hoy aho hoe “43 taona aho” 
Hoy izy: “Fantatro…” 
  
Tena faly aho… nahomby… 
  
Nanontany aho hoe "inona no mitranga ankehitriny?" 
Hoy ny navaliny: “Afaka mody ianao” 
Nanontany aho hoe: “Rahoviana?” 



Namaly izy hoe "haingana araka izay tratra.  I hihaino anareo manao teknika sy nahasitrana 

izay e au ireo koa nandray fanampin-tsakafo, ary izany mazava tsara no miasa ho anao , ary 

ianao ho tsara kokoa ny fiainany ao an-trano. " 
  
Rehefa tonga ny fampakarana ahy adiny iray taty aoriana hitondra ahy mody, dia nivoaka ny 

hopitaly nitondra ny setrokako manokana aho. 
  
Tao anatin'ny tapa-bolana taorian'ny loza dia afaka nibontsina ny tratrako toa an'i Tarzan aho. 
Ny taolam-patoko tapaka sy ny sternum tapaka dia sitrana tsara. 
  
Tsy hahagaga ve raha natoky ny tenantsika sy ny hevitra sy ny aingam-panahy raisintsika 

rehetra isika? 
  
Inona no tena atokisantsika ny tenantsika? 
  
Fantatro nandritra ny taona maro nanomboka ny taona 1987 ny finoana sy ny fahatokisako ny 

tenako ary izay azoko atao , dia nitombo be tokoa. Izany dia voalohany indrindra noho ny asa 

mitovy zaraiko ankehitriny amin'ny alàlan'ny www.enjoyinnerpeace.com.au amin'ity 

tranonkala ity dia misy zavatra maro izay ahafahanao mikatsaka ny fitomboanao ara-panahy 

mandritra ny an-trano na amin'ny alàlan'ny fizarana amin'ireo olona misaina toa an'io dia io.    
  
  
  
  
Raha te-hianatra ny fomba miasa amin'ny fanahinareo Guides tahaka John na dia te hianatra 

bebe kokoa momba ny hoe iza ianao, izay tonga avy any , izay alehanao ary nahoana ianao no 

eto , ary avy eo vao H dia vohikala  www. finatrinner.com.au 
  
Raha vantany vao tonga tao amin'ny tranokalany 
Voalohany mijery ity horonantsary 20 minitra eo amin'ny kiheba Our Story 
Faharoa mividy e-book.  
Fahatelo, azonao atao ny mividy programa fandinihana any an-

trano , ahafahanao miasa samirery , ao an-tranonao 
Ny boky fahefatra dia manorata tena ho an'ny consultation iray amin'ny iray momba ny 

Orientation Profile izay amboarinao / hodiovinao tsara ny fifampiresahana roa miaraka 

amin'ireo mpanampy anao ara-panahy. 
  
Miankina amin'ny halaviran'ny fanirianao ny fivoaranao ara-panahy dia mihoatra ny 600 ny 

fampianarana momba ny ara-panahy sy ireo tolotra maro hafa.  
Zahao ny tranokala www.enjoyinnerpeace.com.au ary raha manana fanontaniana ianao dia 

manontania fotsiny .  
  
  
John dia mitety an'izao tontolo izao izay mampianatra ny olona hiresaka amin'ny Tari-dalan'ny 

Fanahin'izy ireo, matoky ny tenany, mahita ny tanjon'ny fiainany ary manana fahasahiana 

hikatsaka izany. 
Raha irinao ny hahatongavan'i John any amin'ny faritra misy anao dia mifandraisa aminy na 

amin'ny mpiasany amin'ny alàlan'ny    tranokala www.enjoyinnerpeace.com.au . 
  
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=mg&u=http://www.enjoyinnerpeace.com.au
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=mg&u=http://www.enjoyinnerpeace.com.au
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=mg&u=http://www.enjoyinnerpeace.com.au
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=mg&u=http://www.enjoyinnerpeace.com.au
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=mg&u=http://www.enjoyinnerpeace.com.au


  
  
  
Koa raha ihany koa ny mahay tsara amin'ny teny Anglisy sy misy fahadisoana ao 

amin'ny translati amin'ny avy amin'ny teny anglisy Version Malagasy Bible izany fandikana 

masìna ianao, ry birao fantaro sy raha toa ianao ka faly recheck ny fandikan-teny ho antsika 

avy eo isika dia faly mandroso ny teny kevitra Bible ianao manova. Misaotra mialoha anao 

nanampy anao 😊 

1 amin'ny 18 
 


