
O MANUAL COMPLETO DO SUICÍDIO

Prefácio 

    Este livro, escrito em grande detalhe para tornar o método de suicídio. Este livro não é 
muitas vezes relatado registro de suicídio, nem é para explicar as razões para o suicídio. 
Embora você possa usá-lo como um livro Diário de ler, mas a tendência é para todo o livro 
"Como cometer suicídio" na direção. La La tecer considerações iniciais, talvez você esteja 
cansado. Não sei há quanto tempo começou "Por que os jovens devem estar morrendo?" 
Constantemente repetida novamente sobre este tema tem sido discutido repetidamente livro. 
Então, digamos 七 ○ 's, chegou à conclusão de que "niilismo", "Idade infelicidade" e assim por 
diante. No entanto, como "Por que não se suicidar?", "Por que devemos viver?" Tipo de 
pergunta, mas ainda não houve resposta. Mais perto de casa, a necessidade atual é fazer um 
"suicídio" para livro fruição. Para este livro, publicado há dez anos "método de suicídio" é 
quase apenas escrever algumas miscelânea de conteúdo, é assunto chato. Agora deve saber é 
o método puro suicídio. Nos Estados Unidos, apenas um dispositivo pode ser eutanásia 
suicídio, é um estudioso invenções. (Caso 30) eo livro será apenas uma "linguagem como uma 
ferramenta para cometer suicídio dispositivo." Do Japão 

    Neste ponto, imediatamente queria cometer suicídio no caminho do início da medicação, 
mas para fazer "Por agora 

O que você quer cometer suicídio? "Este problema é mais compreender mais, bem como várias
outras razões comerciais, tinha primeiro escrever 

Alguns miscelânea de coisas. 

CHERNOBYL 

          ...... Eu estou esperando por uma oportunidade, pronto para "florescer". Vinte anos atrás,
as revoltas estudantis, tínhamos pensado "figura poderosa para aparecer!" Lua Apollo pouso, a
crise do petróleo, a invasão soviética do país, Showa está chegando ao fim, eu acho "Este 
movimento será a terra tremer." . No entanto, é de apenas 3 terremoto, mas caiu apenas uma 
parede. Os alunos se entreolham, sorriu e disse: "Ótimo!" Eventos extremos. 

O primeiro deles é completamente manual Suicídio 

      ...... (Extraído do conhecimento sobre a vida "Dawn" Postscript) 

    Perto do final da década de 1980, deu lugar a uma "maré do Juízo Final", "tópico perigosa" 
CHERNOBYL mais favoritos cantando músicas da banda, brincadeiras infantis foram cheios com 
o gosto da morte, enquanto as meninas para se preparar para a Segunda Guerra Mundial 
começar a procurar companheiros. Nós foi "figura poderosa para aparecer!" "Talvez amanhã 
será fim do mundo!" E animado. No entanto, no final do mundo não veio. Bomba atômica 
nunca quebrou um abrangente sonho guerra nuclear há muito tempo já desapareceu sem 
deixar rasto. 1980 revolucionário, completa experiência de frustração. Finalmente, finalmente, 
entender, "florescer" é impossível de alcançar, vigésimo segundo século certamente virá. (É 
claro que o século XXI, porque não haverá chamada Guerra dos Mundos). Fim do mundo nunca



irá aparecer. Apenas um pouco ligado a encontrar "outsider" e "fora", e não podem ser 
cumpridas. Se você quer ter mais estímulo, se você realmente quer o mundo para chegar a 
final, a menos que seja para fazer "aquela coisa". 

A longas férias 

    O que dizer "chato" e inútil - porque é azarado, nasceu na história desta arena. Até o século 
XXII, vamos levantar às sete horas todas as manhãs, e, em seguida, ir para a escola ou trabalho,
dizendo repetidamente as palavras que não têm foco. Na escola, volta constantemente 
palavras inglesas, o reinado histórico; laterais das empresas dizem "completamente entediado"
e afins, mas a uma semana, um mês, o ciclo de um ano, repetiu por várias semanas, vários 
meses, vários anos de fazer o trabalho chato realmente verdade. Os produtos mais avançados 
andou surgindo aos poucos, lentamente políticos ritmo continuar a corrupção, conteúdo de TV 
continua excitação lentamente ritmo. No entanto, quando desligar a TV quando você olha ao 
redor, mas como de costume, é outro a cada dia. (Acorde "Desligue a TV depois que 
maravilhoso escuro", é outro objeto deste livro.) Yukio Mishima em sua autobiografia 
"confissão máscara", referindo-se: "a vida diária", mesmo que a guerra terror. Nós sempre 
Yirenzairen vivendo uma espécie de "diário de pessoas arrepio de terror." A fim de ser capaz de
trazer algum modo "estabilidade no futuro." Ao longo do caminho, a cada passo, evitando 
cuidadosamente tendencioso direção. Não gostou da série de TV no final deste final feliz. Mas, 
por mais estranho "alegria" constantemente andava continuou lentamente. Yes! Palavra-chave 
é "ritmo lento" e "volátil". Continuação ritmo lento da mesma coisa recorrente; quero morrer 
desta forma, o primeiro elemento de expansão emocional. 

OUTRO tijolo na parede 

    1978 Japão tivesse ocorrido um "suicídio labirinto de papel." Um par viver em Toyama, Japão
alto uma irmã gêmea, foi encontrado enforcado na floresta. Um deles do notebook, desenhar 
uma linha reta e várias quatro padrão labirinto escalonada Útil horizontal formado em papel 
(um tipo de olhar para a fonte do jogo ao longo da linha). Padrão a seguir, foram escritos "X 
japonês", "suicídio", "ROS", "Royal três" estas poucas palavras incompreensíveis. A linha 
traçada a partir do exposto é um 

Diretamente ligado ao "suicídio" do lugar. Porque seus pais como eles não podem vir com 
motivação para o suicídio, o 

Para concluir que os dois porque "Labyrinth" e cometeu suicídio. Diz-se que "ROS" é talvez uma
pedra que rola (Rolando 

Pedras) dizer. Porque não está escrito "X japonês", "odeio asiáticos" e outras palavras, para 

Talvez com isso. No entanto, nunca foi capaz de entender o significado dessas palavras. 

    Era uma vez um juiz disse: "A vida do homem é mais pesado que a Terra." No entanto, isso é 
um equívoco muito inútil. Assim como 七 's ○ duas meninas do ensino médio ter tido 
conhecimento, em geral, a vida humana é muito leve, e "X japonês" e "ROS" como a luz. Final 
dos anos 1950, o sociólogo público americano disse certa vez: ". Volkswagen é como um átomo
em impotência" 七 ○ tarde, a banda de rock cantando britânico: "Estamos em uma parede de 



tijolos." Muito popular. Mesmo entrando 九 ○ era, o Japão ainda há mudança nesta situação. A
velha maneira, ainda estamos em uma parede de tijolos - evidência é que, assumindo que não 
é qualquer um de nós morrer, certamente haverá alguém para substituí-los. Ninguém 
existência é insubstituível, 
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Nem um político é o suficiente para ser assassinado. Menos somente uma parede de tijolos e 
não será recolhido. Cada um dos nós está cheia de impotência, ali não existe, não importa, em 
outras palavras, a vida é leve; quer morrer desta forma, a expansão do segundo elemento de 
emoção. 

Laranja Mecânica 

    Com aquela sensação de impotência, o ritmo repetiu lentamente as mesmas coisas que 
fazemos, um pouco esquecido "real realismo ao vivo." Tem vindo a esquecer que ele estava 
vivo ou morto. Você tem uma sensação de si mesmo é "vivo" fazer? Agora, entre a vida ea 
morte, era apenas uma fina fronteira quase invisível separando-o. Portanto, "A vida é muito 
importante, por isso não pode cometer suicídio.", "Se você pode viver, tudo vai mudar para 
melhor.", "Porque as pessoas ao redor vai ficar triste, ele deve estar vivo." Essa, então, foi 
remetido para o limbo e não tem mais nenhuma convincente. Pare de suicídio discurso eficaz, 
desapareceu; sinais suicidas inicialização surgiram. Sim, você pode morrer. Se você vai para o 
trabalho ou escola, vivendo muito desconfortável, é chato, então ainda muito dolorosa, pode 
ser mais rápido através das fronteiras invisíveis de multa para buscarão a morte, e qualquer 
pessoa incapaz de detê-lo. Já disse antes, afinal, vivo, tudo o que não vai ser alterado. Apesar 
de não ter nenhuma função específica, mas geralmente pode saber seu futuro tipo social, ou 
de que as coisas vão acontecer. "No futuro Futuro!" Mesmo se esta frase, não importa o quão 
convincente inútil. Sua vida, provavelmente no berço do ensino fundamental e ensino médio, 
preparar para o exame na leitura, e em seguida, digite uma escola ou estudante universitário, 
não examinada jogar em uma empresa quatro anos depois, para ir trabalhar. Masculino, então 
20 anos de idade de três anos, ex-casar no próximo ano e ter filhos, o trabalho de vários 
transação ou promoção, o maior aumento para cargos gerenciais, de seis anos de idade, se 
aposentou depois de dez ou vinte anos de vida vivida para desfrutar de seus próprios 
interesses, e, finalmente, a morte. No máximo, ele é. Além disso, desesperado, essa era a vida 
ideal mais reconfortante. Em tais circunstâncias, já não estar comum tem um significado 
importante. Se não for agora vivo, talvez apenas gostaria de fazer um frango concurso com 
frango assado como "dar a vida por estar vivo" apenas. Portanto, no local apropriado para a 
vida a uma parada completa, e não "dor", "não acontece pela segunda vez", "medo de que não
haverá efeito cascata" de tais problemas. O suicídio é um comportamento muito positivo. 

Angel Dust 

    Eu tenho um amigo, ele tinha uma coisa chamada "pó de anjo", depois de comer se torne 
mente grogue, você pode alegremente pular de um prédio alto drogas fortes, embalado em 
cápsula de metal pequeno, feitos colares, inseparáveis A carregar. Ele disse: "Quando 
necessário, você pode comer isso para cometer suicídio." Meu amigo não é dia de trabalho fixo



ocioso, tivemos um tempo maravilhoso. Espero que este livro pode ser um pequeno pedaço de
colar cápsula de metal. 

CONTEÚDO
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----- BEGIN PGP SIGNATURE ----- 

TOMAR MEDICAMENTOS

Grau de dor      

Grau de preparo  ●  ● ● ● ●

Grau de feiura  ●    

Grau de incômodo aos outros  ●    

Grau de impacto  ●     

Grau de letalidade   ●

Se for bem sucedido, a medicação é a melhor forma de suicídio. No entanto, muitos casos de 
tentativas de suicídio, e excessivamente demorado o tempo de preparação é um grande 
problema, porque o grau de analgésicos variar. 

       Em cima da mesa estavam espalhados vermelho amarelo, azul e outras cores lindas 
cápsulas e comprimidos, ou uma pequena pilha de pó branco. Quando estes lentamente vai 
engolir durante o sono, e nunca mais acordou. Esta linha de extensão em uma morte sono 
tranqüilo, é o melhor meio de suicídio, e só é possível alcançar por meio de drogas. Certas 
drogas vai controlar a mente. O cérebro humano é responsável pela auto-organização da 
unidade de controlo do sistema. Se a função respiratória ou batimento cardíaco, etc, que 
mantêm o sistema com todas as funções são controladas pelo cérebro. Aqui eu quero 
esclarecer é que torna este dispositivo de controle através de medicamentos gradualmente 



perdem a coordenação e destruir toda a tecnologia do sistema de "self". Isso também pode ser
dito para ser um cérebro se para métodos cirúrgicos lobectomia. 

Não droga fatal não é uma droga 

    Não importa o que as drogas são, basicamente, "terá um efeito quantidade" e "dose tóxica" 
e "morte 

Volume. " Alguns especialistas dizem que "nenhuma droga letal não é uma droga." Não 
importa o que as drogas têm a possibilidade de morte. 

E a ação é apenas uma grande diferença entre a dose letal, é necessário para alcançar a dose 
letal de engolir muito grande 

O valor, mais difícil de compreender Bale. Agora drogas têm relaxado esta lacuna, em outras 
palavras, é seguro 

Drogas. Aqui apresentamos, é a menor diferença. No entanto, este problema é a "dose letal". 
Reserve uma dose padrão do medicamento é contido em vários documentos da dose letal 
diferente de fármacos, mas também por causa da literatura e variada gama também variaram 
amplamente. Enquanto isso, a dose letal por causa do pessoal da aptidão física e quantas vezes
grandes diferenças na medicação e, portanto, embora muito tenha sido salvo overdose, mas 
morreu ao tomar uma pequena quantidade de exemplos. Fronteiras entre a vida e as decisões 
de morte deveria ter sido uma "dose letal", porque existem doses diferentes, amplitude varia, 
mas a situação varia não letal. Assim, alguns pesquisadores dizem que, realmente quero 
morrer, então vai demorar três vezes a dose letal. Desta maneira, que não é letal "quantidade 
letal" um. Livro para o momento 
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Será entre o mínimo e o valor máximo que a "dose letal" (não especificamente indicadas são a 
dose de adulto), esta é apenas uma norma grosseira. A dose letal de ambigüidade não só 
mostra a linha turva entre a vida ea morte, mas também as dificuldades da droga produzida a 
maior causa de suicídio. No entanto, aqui também um pouco prolixo. Basta cortar um buraco 
no pulso nunca vai morrer, mas aqui citado drogas, tendo realmente vai morrer. Se você quer 
apenas experimentar o sabor de suicídio (que não é uma coisa ruim), ou cortar um buraco no 
pulso é bom. 

[Nota] 

Melhorar a absorção dos órgãos digestivos para prevenir náusea 

    A maioria deve evitar é a dose da droga cuspi-la. Drogas e morreu, em outras palavras, 
intoxicação aguda. Imagine a cena, enquanto que a bebida na linha. Claro que, o álcool não é 
não letal. Os alunos muitas vezes já morreram devido ao alcoolismo. No entanto, a situação 
geral é quando o corpo já não pode suportar o tempo que vai cuspi-la. Este é apenas o álcool 
em apenas drogas. Como significativamente overdose, vômitos fora é uma coisa muito natural. 
Portanto, é muito difícil de dominar apropriado. Claro, existem maneiras de evitar o vômito, 
mas para aumentar a absorção dos órgãos digestivos, como a terapia sintomática. Rejeitada 



devido a reações fisiológicas vomitar, não havia nenhuma maneira correspondem. Em suma, só
se movendo em direção a uma "dose letal" difícil de tomar, mesmo que seja só então comer 
um. 

Tomar não está morto 

    Outros Refira-se, é entender o "letal" depois de tomar a droga. Existem muitas drogas 
podem ser letais. Por exemplo, hoje se torna um tema de pílulas para dormir -. Sonolência 
vem, depois de perder a memória, por isso parece muito perigoso, mas é uma droga muito 
segura. A bebida enquanto engolir a mulher vinte anos oitenta, adormeceu e sonâmbulos 
como gosta de subir até os pais disseram a palavra "ir para Rosen," e caiu. Foi enviado para o 
hospital um dia depois de recobrar a consciência, os resultados da verificação de que tudo está 
normal. Perigo não é apenas parece morto. Reserve uma dose letal da droga é desconhecida 
nunca ser introduzidas. No plano de ação não só irá falhar, mas também provou sofrimento 
desnecessário. Uma andorinha cianato de potássio donas de casa durante toda a noite 
coçando o peito, foi encontrado um baú de sangue. Aliás, os rumores de suicídio de drogas, 
muitas das quais são falsas ou errôneas. As pessoas costumam dizer que deixaria sequelas 
graves ao longo da vida morto visceral ou no cérebro, mas somente a partir do livro citado 
pelos efeitos no sistema nervoso de medicamentos de vista, alguns médicos dizem que não há 
tais efeitos colaterais são quase sempre. Há também "comentaristas anti-suicidas" pregavam 
que o seguro de saúde não arcar com o custo do tratamento de suicídio, de modo a gastar 
imenso dinheiro, mas isso não é verdade. Uma mulher de vinte anos de idade, engoliu apesar 
de não conhecer a composição da dose, mas "o hospital também é considerado o mais forte da
medicina herbal" sedativos 二 ○ tablets e 20 pacotes de pó, e foi levado ao hospital completo 
coma por dois dias, mas ela usou para pagar despesas médicas cartões de seguro. Então, não 
se deixe enganar pelas mentiras, mas também precisa prestar atenção a isso. 

[Pronto] 

Intravenoso 

    Primeiro de tudo, há uma variedade de medidas para prevenir o vômito. A maneira mais fácil
é colocar o alumínio droga 

Assada no fogo nas coisas para torná-lo derreter, ou dissolvido em água quente em uma 
solução de água e, em seguida, usar seringas para intravenosa 

Injeções. Neste caso, é claro que não vómitos, e efeito a absorção gastrointestinal do que as 
exigências maiores são muito menos. Se podem ocorrer a seringa misturada com o ar, embolia 
vascular cerebral e morte. Não se misturam devido a corpo estranho intravascular que não seja
sangue, causando choque e morte. Desde a matéria estranha, existe um considerável grau de 
dor vascular. O caso de múltiplas injeções, a dor é muito intensa, o braço pode ser frio, em 
suma, você precisa encontrar alguma maneira. 

Note-se que a Última Ceia 
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    Injeções não quero que as pessoas que querem tomar medicamentos para morrer, é 
necessário ajustar o estado anterior do estômago. Para absorção mais rápida de drogas, 
efetivamente causar intoxicação aguda, o estômago não deve deixar alimentos. Mas, se muito 
jejum, irá produzir reações alérgicas, vômito, compreender o seu sentido de proporção é muito
difícil. Decidiu cometer suicídio em uma hora ou mais antes de comer um brinde deve ser uma 
xícara de chá, tomar um pouco de drogas anti-bêbado pode ser. Os comprimidos devem ser 
esmagados com antecedência e colocá-lo em uma fábrica de pólvora. As cápsulas devem ser 
removidos, deixando o pó, ou adicionar água quente e dissolvida em um líquido. Em seguida, a 
droga misturada pudim ou iogurte, adicione um pouco de mel, engolir rapidamente. Mas 
outros especialistas dizem que a droga misturada pudim ou iogurte não acelera a absorção. 
Talvez ele é reconhecido como uma forma de ajudar engolir melhor. 

Enquanto isso, beber vinho 

    Enquanto isso, beber vinho são condições necessárias. Diz-se que um efeito do álcool sobre 
os medicamentos do sistema nervoso central têm efeito multiplicador complementar em 
qualquer droga pode acelerar a velocidade de dissolução e o efeito pode ser aumentada em 50
por cento. Além de bebidas de vinho no exterior, é melhor preparar um pouco mais. Além 
disso, é a certeza de escolher alguém não consegue encontrar um lugar, pelo menos no prazo 
de oito horas sozinho pode garantir um lugar para ficar, como um hotel que é mais adequado. 
Se dentro de algumas horas, verificou-se tornar-se tentativas de suicídio, para provar que a dor 
de enemas repetidas. Uma mulher de vinte anos de idade, que tentou o suicídio por enema, 
ela disse: "Se eu tivesse sabido tão dolorosa, então não cometer suicídio." (Mas ela disse algo 
"poderia cometer suicídio mais uma vez."), O trabalho é concluído, drogas suicidas começou a 
apresentá-lo. 

                Em massa de medicamentos 

    Tráfico de drogas no mercado, sua toxicidade é baixa. Profissional para escrever o livro, disse:
"(tráfico de drogas comercialmente), tomada em grandes quantidades, então uma dose única 
não é quase letal." Embora nós não podemos acreditar que esta afirmação está correta, no 
entanto, a droga público tomar é realmente difícil de morte. Como mencionado acima, uma 
variedade de drogas têm um efeito de volume e a quantidade de envenenamento, por 
conseguinte, a quantidade de envenenamento e, a fim de manter uma certa distância é feito 
acessível medicina pública toxicidade. Assim, as farmácias gerais vender. Mas o ponto básico é 
que a droga suicídio "facilmente disponível" e "tomar o sono." Este não é o lado, mesmo que a 
apresentação é também insignificante. É necessário saber que é difícil tomar a morte 
radiofármacos público, mas antes de livros profissionais, eles escreveram, "não é quase letal." 
Em outras palavras, não cem por cento impossível introduzir tal exceção aqui. 

  ● As origens de pílulas para dormir "Lisi Longa S" 

└ ┘ ================================================ ======================== 

Nome do produto ingrediente ingredientes conhecidos dose letal em uma caixa de peso Lisi 
Longa S ácido bromo [base] inferir sobre 10g (A) 100mg 100 ~ 300 12 450 颗 

         Uréia 10 ~ 30g (B) 20g (C), pedaços de ienes (bromovaleryl) 15 ~ 20g (D) (E) (F) 



================================================== ====================== 
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(Nota) O chamado termo genérico é definido pela OMS (Organização Mundial de Saúde) 
definido pelo nome comum do mundo das drogas. Empresa farmacêutica de genéricos com 
bens manufaturados são geralmente usados nome "Lisi Longa S" tipo de nomes comerciais. 

(Nota) Os valores entre parênteses indicam as letras como literatura de referência inferida. 

(1) estimulante (drogas refrescantes) 

Lisi Longa S (S) 

Nos cinco pós-guerra ○ ~ sessenta era, houve um segundo de sono pílulas de suicídio quente. 
Os jovens na faixa dos vinte anos, principalmente pílulas para dormir suicídio excede em muito 
o número enforcado. Bromo-pentanona uréia (Bromovaleryl) no momento da "Bahrain Broken 
()" nome da marca para vender, a principal droga quente suicídio. Em 1926 AKUTAGAWA 
dormir comprimidos suicídio suicídio causada pela primeira calor "Brom" com "Kaermoting" 
em nome de uma venda é amplamente usado. Dazai também usado "Kaermoting" Morrer 
tentou repetidamente. Assim, para dizer "Bloom" é um consagradas pelo tempo suicidas 
japoneses pílulas de medicamentos. Agora, "burro Bahrain" é especificado como "instruções 
necessárias de um médico ao uso de drogas", sem a prescrição de um médico não pode ser 
comprado. "Lisi comprida S" (Sato empresas farmacêuticas) estão disponíveis no mercado e 
"composição burro Bahrain e na mesma dose. Obviamente, isso não é ilegal. Porque, cada 
componente filme "Bloom" no prazo de cinco ○ ○ mg ou menos pode ser vendido. Este é oito 
milímetros tamanho tablet, gosto amargo branco. Depois de tomar a dose letal enquanto as 
condições estão maduras, o sistema nervoso central a ser controlada, (cérebro e falhas de 
estimulação do nervo espinal medula) a rápida perda de consciência, rapidamente, em 
seguida, uma hora ou assim será devida detenção principalmente respiratória e morte. Alguns 
Tomando por cinco ○ filme "Bahrain quebrado" preferia morrer (caso 2), ainda está tomando 
二 ○ ○ peça corretamente. Duzentos é uma boa quantidade de duas mãos, se o total dessas 
palavras, e iogurte misturado desnecessário em tomar muita dificuldade (Caso 1). Além disso, a
farmacêutica contendo um ○ ○ mg drogas "Brom" ter "Schlemmer mel lingote -" (Kobayashi 
Pharmaceutical Industry), "dia e noite ()" (Taisho Indústria Farmacêutica), etc ", Lisi Longa S 
"pura de" Bloom "é feita, mas eles não são nada, mas contém um número de outros cafeína e 
outros ingredientes. Devido à presença de excesso de ingredientes que a quantidade aumenta, 
também aumenta a probabilidade de vómitos. "Schlemmer mel lingote", o último dos 
"paracetamol" é também uma contendo um 五 ○ mg de "Bloom". Tomando o equivalente de 
"Bloom" uma dose letal ○ ○ ~ duzentas palavras, mas também para alcançar "paracetamol" na 
zona letal. Isso é o dobro da dose letal, mais perigoso. 

Como Comprar 

    "Lisi Longa S" do manual diz "inquieto, sedativos do sistema nervoso", explica os sintomas, 
desde que você pode comprar, mas o maior problema é a forma de ser capaz de comprar 1020 
caixas. A maioria das farmácias não bens, 



As empresas farmacêuticas por atacado às farmácias valor não é muito, quanto tempo não 
pode ser comprado. Às vezes, também devido à farmácia 

Julgamento não deve vender situação. Farmácia grande perto da estação serve geralmente 
para encontrar a cinco ou mais, 

Compre uma vez a cada duas semanas, dois meses para acumular vinte caixas. Este 
medicamento, doses diárias de 2-3, Caixa 

Existe apenas doze, de modo que não é surpreendente, uma vez a cada 10 dias para comprar. 

    No entanto, a fim de evitar abusos, farmácias e às vezes não vendem, ou pedir sintomas, ou 
sugestões de ir ao hospital. Um membro da equipe de farmácia disse: "As pessoas não 
parecem errado para vendê-lo." Neste caso, você explica que, "não querem ver um médico." 
"Se é assim que os colegas (estudantes) sabe que o espírito do pobre pode ser incrível." Este é 
o mesmo medo do abuso de drogas. Não foi possível encontrar uma farmácia quando vendido, 
pode chamar as empresas farmacêuticas, eles vão te dizer que alguns foram vendidos. 

┌ ┐ 

Section 8 completamente manual de suicídio 

     

  ● "adormecido imediatamente depois de comer" o melhor remédio suicídio "A Tuo P" 

└ ┘ ================================================ ======================== 

Nome do produto ingrediente ingredientes conhecidos dose letal em uma caixa de porções 
Alex Atala P hidroxilamina inferir cerca de 25 ~ 25mg de peso 60 kg, 20 1500 

                          250mg/kg (A) (B) 60 ~ 600 颗 日元 =================================== 
===================================== 

Alex Atala (P) 

    Esta droga é geralmente vendido farmácias. Compre 六 ○ ~ seiscentos cápsulas, isto é, 3-30 
caixas são fáceis. Como mencionado acima, "ter em suas mãos, tendo que dormir" é um sono 
condições suicidas medicina, e isso "Alex Atala P" (- empresas farmacêuticas, conhecidos como 
"A Tuo P") é uma condição melhor remédio. Dose letal por quilo de peso corporal exigido vinte 
e cinco ~ duzentos e cinqüenta miligramas, era muito grande, e isso é uma especulação vaga, 
então 60 kg de peso as pessoas podem tomar 六 ○ ○ filme. Apenas 六 ○ ○ pequenas cápsulas 
de verde na frente, ele vai causar uma ilusão, mas uma cápsula contendo ingredientes mesmo 
que tudo tomar nada, mas vinte miligramas. Cápsulas com pó amarelo juntos e apenas uma 
tigela trimestre, este montante é necessário para misturar no iogurte também é muito fácil de 
tomar. Cloridrato de hidroxilamina inibir o sistema nervoso central, os resultados de 
estabilidade autonômicos. Grandes doses parece dormir, cansaço, tontura e, finalmente, 
devido a parada respiratória e morte. Não se esqueça de levar com álcool. Inibição do SNC irá 
aumentar, como o corpo se frios, neste momento, então o efeito é melhor. Composição 
medicamentos idênticos também "Ji Silong P (P)" (ICI), "Pol Pot Tyne (-)" (Kato Verde Pinho 



Hall) e assim por diante. "Alex Atala P" um ○ ○ peça traje. No entanto, há uma tomada "A Tuo 
P" cento e bebeu uma garrafa de cerveja e um copo de uísque ○ mulher de quatro anos de 
idade, em 17 horas após a perda de consciência e vômitos, foi encontrado e levado às pressas 
para o hospital, dois dias após o descarregada. Em suma, a reconsiderar, e deve ter um monte. 

  ● contêm ingredientes anestésicos "Babu Longos S" partículas perigosas ● doces "links anie" 

└ ┘ └ ┘ 

================================================== ====================== 

Nome do produto ingrediente ingredientes conhecidos dose letal em uma caixa de peso Babu 
Longa S dihidrogenofosfato 0,5 g (G) 30mg 17 frascos de duas garrafas de tosse codeína líquido 
de ¥ 1.165 

Fosfato Tosse inferida 0,5 ~ 1g (A), 15mg de 33 ~ 160 pacotes de 16 pacotes de ¥ 1800 codeína 
partículas passam anie aproximadamente 0,8 mg (D), (L), 

                    2,4 g (H), 

                    0,5 ~ 0,8 mg (E) 
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================================================== ====================== 

(2) antitussígenos 

Babu Longa S (S), anie através de partículas () 

   1980 Era uma vez uma epidemia "fôlego depois de beber tosse líquido de corrida" do jogo. 
Porque líquido tosse contém age sobre o cérebro e antitussígeno tosse central "codeína 
(codeína)," ea expansão da efedrina traquéia (efedrina) e outras substâncias entorpecentes 
causa. A codeína é os ingredientes do ópio, efedrina não é clara, mas ele é letal, embora o 
material de dopagem, por isso é perigoso. Deveria ser proibido, mas não usá-lo para não tosse, 
agora vendendo antitussígenos, a maioria contém ambos os ingredientes. "Babu comprida S" 
(Taisho Pharmaceutical) é um desses medicamentos. É usado com freqüência na década de 
1980, "Bloom líquido" (SS Farmacêutica), mas agora essa droga não contém efedrina, por isso 
aqui citar a estrutura quase idêntica com fosfato de codeína hydrocodone ( Dihydrocodeine) 
trinta miligramas de efedrina e irmã ingredientes dl - ". Babu Long" efedrina metílico de ácido 
clorídrico (metilefedrina) para Grandes doses de fosfato de codeína pode causar sonolência, e 
efedrina há efeito despertar. No geral, não tanto sono, sem paz, disse que o papel de forte 
emoção, resultando em um aumento na aceleração da freqüência cardíaca, devido à 
insuficiência circulatória e respiratória e morte. Também compõem tris ○ mg hydrocodone 
(Dihydrocodeine) antitussígenos são "novos Denis () líquido tosse" e "New S - líquido" (Xing). 
"Partículas Anie passagem" (-) de dl - metil conteúdo cloridrato de efedrina para ○ mg. Sobre a 
codeína "O melhor caminho para fora", um livro enumera específicos dois ‧ quatro miligramas 
desta figura, então eu acredito que ao invés de tomar um 六 ○ embalá-lo. Portanto, devemos 



tomar 二四 ○ mg de partículas do valor é apenas uma pequena tigela de Bale. Opinião de um 
especialista é: "misturado no iogurte ou algo assim," partículas brancas, doce. 

  ● drogas violentas - Diemen Cetus Lina De maciça "Mubarak Moore" 

└ ┘ ================================================ ======================== 

Nome do produto ingrediente ingredientes conhecidos dose letal em uma caixa de peso 
Moench era Lina De 25 ~ 250mg/kg (G), 50 mg de peso 60 kg, seis pelo menos 2,5 g (I) 30 ~ 300
Pieces ¥ 800 ============================================== 
========================== 

(3) os anti-eméticos 

Mubarak Moore () 

    Antieméticos, inesperadamente contêm muitos componentes perigosos. Avaliado por uma 
mulher vinte anos para abortos tomando Diemen Cetus Lina De sete ‧ cinco gramas mais tarde,
vómitos, tonturas, convulsões, estado de coma, 90 minutos mais tarde, devido à insuficiência 
respiratória e morte. "Mubarak Samoa ()" (Fujisawa Pharmaceutical Co.), além de Diemen fora 
também contêm cloridrato de piridoxina □ sete miligramas de cafeína anidra quatorze mg, em 
comparação com Diemen puros Cetus Lina de drogas obter facilmente em suas mãos. É branco,
azul, branco estrutura de três camadas da maior tablet pouco. Contendo Diemen Cetus Lina De
五 ○ mg de drogas "Carax (- S)" (prosperidade), "Di Moench era Lina De", "Modena (-)" 
(Modena Pharmaceuticals) "Drive Suave" (longevidade Igreja) e outras diversas, farmácias 
venderam. Além disso, tendo ○ peças podem ser produzidos, pelo menos, três mortos, em 
seguida, para o suicídio é re- 
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Bom como este. Tomando a questão é saber se esta droga pode ser uma boa noite de sono. 
Mencionado efeito dessa droga sobre a causa nervoso central respiração para parar, os efeitos 
colaterais são sonolência, dor de cabeça, etc, mas não o espírito das drogas, ele não pode ser 
rapidamente adormeceu. Se tem de dormir, pode ser utilizada no mercado para vender 
comprimidos para dormir. No entanto, também estão tomando 八 ○ ○ mili Kedi Moench era 
Lina De, embora tendo alucinações, mas duas histórias ○ de mortos e vinte e dois anos de 
idade. 

  ● As crianças não devem ter forte colher medicina ● Não é necessário beber, você pode fazer 
uma "viagem Minneapolis" "Xian Baya" 

└ ┘ └ ┘ ============================================== 
========================== 

Nome do produto ingrediente ingredientes conhecidos dose letal em uma caixa de porções de 
viagem Minneapolis fósforo hydroxybenzoate 25mg/kg (A), 40 mg, 60 kg, 10 40mg/kg (G) 38 ~ 
60 颗 ¥ 650 



Nome do produto ingrediente ingredientes conhecidos dose letal em uma caixa de peso Xian 
Baya bromidrato de escopolamina 50mg (A), 0,25 mg 200 颗 6 5 ~ 10mg (D) 777 日元 ====== 
================================================== ================ 

Viagem Minneapolis () 

    "Famous" Travel Minneapolis ", você vai estar morto?" Algumas pessoas podem duvidar ", 
ingrediente de viagem Minneapolis 'é fósforo hidroxi ácido benzóico () quarenta mg, e dois 
teofilina hidroxipropil (diprofilina) vinte e seis mg. O resto dos poucos ingredientes perigosos 
fósforo hidroxibenzoato maior proporção ingredientes. O outro, contém cafeína e outros 
ingredientes impedir lote sonolência. "Ácido P-hidroxibenzóico", como um anti-histamínico 
(histamina) e um efeito de inibição dos sintomas no sistema nervoso central e excitação misto.

 ● fontes de coca cocaína "coca" 

                 

                 

================================================== ====================== 

(2) inibição da série 

    Estes três são geralmente considerados totalmente diferente da anestesia, na verdade, o 
mesmo ancestral. Heroína insuficiência renal induzida é fatal. Tailândia, Mianmar, Laos, etc são 
grandes origem, é claro, fácil de comprar. 

    

70 ~ 500 mg (E) 

                 

================================================== ====================== 

(3) mistura (Cocktail) 

     

================================================== ====================== 

                 

================================================== ====================== 



(4) alucinógenos 

LSD 

    Neste livro, todos os medicamentos listados, a dose letal é o menor. Não é breve ser capaz 
de morrer? Não. Enquanto isso, o chefe da formação do estado de pânico, e por vezes saltar 
para fora da janela, portanto, a morte. 

                Os produtos farmacêuticos externos 

    Claro, muitas pessoas têm um desejo, mesmo que não a eutanásia, em suma, quero morrer 
imediatamente. Ou seja, a maioria das pessoas imediatamente após engolir "wow -" para fazer 
um som, garganta 

Método Andorinha, além de conteúdo fora afirmado exceção, e não colocá-los. Mas você deve 
saber a dose letal. 

   

(1) Os cigarros 

Cigarros curtos esperança, HI-LITE e outros 

    Os cigarros contêm nicotina toxicidade muito pior do que se imaginava. Livros profissionais 
escreve que "rival veneno com cianeto". Após uma hora após a imersão em água do tabaco 
pode lixiviar 五 ○ ~ setenta por cento de nicotina. E um Baidu calorias que não perturbem a 
nicotina, o álcool colocados em dissolução mais rápida. 

    A nicotina estimula o sistema nervoso central, no início, por exemplo, quando os nervos 
motores para a excitação, então produzir inibitória 

Propósitos. 

Paralisia percebida, inconsciência. Por causa parada respiratória e morreu. Depois de tomar 
uma dose letal, na ausência de excitação 

    Claro que, se uma tal solução é injectada para dentro da veia, o efeito é mais forte, mas que 
não têm de se preocupar com vómitos. 

================================================== ====================== 



                 

(2) inseticidas, repelentes de insetos 

□ (Nafta), cânfora, matando baratas, pesticidas 

    Drogas inseticidas, naturalmente, pode também prejudicial para o corpo humano. Fígado, 
rins também ferido. □ tóxico do que cânfora dela mais forte. Matar barata agente "Dadi matar 
barata bórico bola", "insetos matar baratas dias", e assim conter ingredientes nocivos ácido 
bórico. Insecticidas de pulverização para o ar porque se tornará líquida, ele pode ser facilmente
consumido. 

diclorobenzeno) é muito tóxica, de modo a toxicidade da droga em si é bastante grande. Cresol 
(Cresol) faz com que a erosão da mucosa, vasoconstrição, O-diclorobenzeno (O- 

diclorobenzeno) inibem o sistema nervoso central, estimular a membrana mucosa e assim por 
diante. 

================================================== ====================== 

(3) um solvente orgânico 

Querosene, gasolina, benzina (Benzeno), solvente (thinner) 

    Depois de tomar esses dois vai estimular as membranas mucosas, depressão do sistema 
nervoso central. No entanto, tem havido beber 二五 ○ 毫升 gasolina exemplos restaurados. O 
benzeno pode comprar em qualquer farmácia. Mas também não pode ser considerado uma 
grande quantidade. Benzeno toxicidade por inalação de componentes voláteis é maior do que 
a tomada. A maioria das pessoas ter em suas mãos o cuidado, o conteúdo ingrediente não é 
fixo, 

Portanto, inadequado para um suicídio planejado, mas muito tóxico. Depois de tirar a boca, 
esôfago, estômago sensação de queimação, 

Inibição do sistema nervoso central, sem prejuízo da função hematopoiética, que conduz à 
morte. 

    O uso do método de absorção mais fino é fácil de morrer. A, ○ ○ ○ ~ três, ○ ○ ○ ppm 

Pode imediatamente chamou a anestesia. 

Morrer de asfixia. Este é o único lugar fora de radiofármacos Lok métodos de suicídio. 

================================================== ====================== 



                                30 ~ 50 ml (A), 30 ~ 250 ml (B)], 

                                2 ~ 3g (K) 

(4) Os bens domésticos 

    Ferrugem dose letal de vinte e dois ‧ cinco mililitros. Desinfetante tóxico em qualquer 
farmácia pode comprar, o suicídio é um excelente remédio. O iodo pode corroer os órgãos 
digestivos, causando dores de cabeça, confusão mental e choque, provocar sonolência e 
morte. 

================================================== ====================== 

(5) Cosméticos 

    Verniz é com os produtos cosméticos mais perigosos. Claro que, quando a beber, dissolver 
primeiro na água para melhorar a sua taxa de absorção é melhor. Grandes doses podem causar
doenças hepáticas agudas, dificuldades respiratórias de insuficiência circulatória a até a morte. 
Perm solução contendo um segundo líquido neutralizador ~ seis por cento de bromato de 
potássio (potássio 

bromato). Às vezes, causar deficiência auditiva, é considerado altamente tóxico. Então, eu não 
pretendo recomendo. 

================================================== =============

 (6) Outro 

Herbicidas, Aconitum, sal 

    É drogas altamente tóxicas, é ainda pouco claras métodos de desintoxicação. 

    "雷葛罗克丝" dose letal é de dois ○ ~ quarenta ml. Em suma, você quer morrer cedo, eles 
devem continuar a beber muito. 

  ● Aconitum 

Aconitum cultivada principalmente nas montanhas de Honshu, no Japão, podem ser tomadas. 
Provavelmente sem sal a cometer suicídio como ele. Tem a intenção de suicidar-se com sal 
deve beber trezentos gramas (uma taça) não está disponível. 



ESTRAGULAMENTO OU ENFORCAMENTO

Grau de dor  ●    

Grau de preparo  ●  ●

Grau de feiura  ●  ●  ●  

Grau  de  incômodo  aos
outros

 ●  ●  

Grau de impacto  ● ● ●

Grau de letalidade  ●  ●  ●  ● ●

Não há necessidade de se considerar qualquer outro método. Talvez você não acredita, mas 
depois de cuidadosa investigação ainda não conseguiu encontrar uma maneira melhor do que 
enforcados. A maior vantagem é enforcado "taxa tentativa" é muito baixo. "Queria suicidar-se 
enforcou", a intenção de cometer suicídio deve manter isso em mente. 

Era apenas uma corda simples 

    Fios, cintos, cordas, amarradas ao pescoço, enquanto o que puder. Se você usar um fio com 
uma força de corte de tal classe de coisas ocorrem decepada situação pescoço. 

Os conjuntos de corda, se não é facilmente quebrada galhos, não pode ser. No entanto, não 
tentar transformar a corda pendurada define ainda maior do que sua própria altura, onde para 
continuar. Embora pés ou nádegas bater no chão, mas também para morrer. Antes da descrição
desta teoria, vamos falar sobre a morte de estrangulamento e enforcamento diferença morte. 
Antigo 

A diferença entre os dois pode ser entendido a partir do corpo. Agora compreender algumas 
das questões básicas, e depois voltar para a questão altura de suspensão. 

    Na Europa, alguns dizem mesmo que os pés tocam o chão, em muitos casos. 

     

    Enforcado mencionado, muitas pessoas pensam que foi estrangulado na garganta em sufocar
a dor. 



Dez minutos parada cardíaca 

    Alguns estudiosos ainda dividido em várias etapas e pesquisa detalhada. Inconsciente depois
de entrar na segunda etapa, a causa convulsões do corpo. Este estágio é atribuído a um de um 
minuto e meio. A terceira etapa já é um estado de animação suspensa, urina e derramamento 
de sêmen, protrusão dos olhos, parada respiratória. Durante este período de cerca de um 
minuto, de modo a chegar ao ponto onde apenas um terço a três minutos e meio. 
Provavelmente não mais adequado do que este método do suicídio! 

Corpo enforcado era imundo fazer? 

    Muitas vezes as pessoas mencionam pendurado desvantagem é que a imagem do corpo não 
parece bom. No entanto, para o ponto onde o terrível exemplo deste é pequena. Isto é, o 
corpo é apenas um tal caso. Como descrito acima, o fornecimento de sangue para a cabeça é 
cortada rapidamente, com a face geralmente 

Ser considerado um corpo decente. 

    Para prevenir a incontinência, antes de ir ao banheiro, não quer ejacular, então faça primeiro 
masturbação. Para perseguir 

Sui imperador Showa, morreu no mesmo dia em oitenta anos de idade, o suicídio de idosos, 
gaze boca, em seguida, usar uma máscara em Orange 

Jardim suspenso sobre a criança. Talvez ele era muito feio querer morrer, certo? 

Estrangulamento muito doloroso 

    Mão gargalo de estrangulamento da ocasião, é claro, não obstruindo a artéria, o 
fornecimento de sangue para o cérebro e, por conseguinte, é impossível 

Mesmo assim, seu suicídio estrangulando a Zhixi pescoço toca muito. 

    Quarenta anos de idade, professor universitário, com a gravata apertada, pouco a pouco, e, 
finalmente, a boca sangrar até a morte.

UM SALTO PARA A MORTE

Grau de dor  ●    

Grau de preparo  ●  ●    



Grau de feiura  ●  ● ●

Grau de incômodo aos outros  ●

Grau de impacto  ●  ●  ● ●

Grau de letalidade  ●  ●  ● ●

De repente, pulou para fora sem dor. Lethal alta, são os métodos mais avançados de suicídio. 

                        Ir Casa 

    Saltando e pulando o suicídio é indolor. Sem dor, sem ansiedade e sem terror. Não só isso, 
eles podem até mesmo considerada muito feliz. Esta não é a analogia, de facto, a verdadeira. 
Soa um pouco lixo, mas se os "queda", então as pessoas juntos, só podemos dizer isso. Nesta 
altura, descrita com mais detalhe abaixo, no entanto, desta forma, de salto e de salto suicida 
pode ser dito para ser comparável com enforcou uma excelente ferramenta. Saltando e 
pulando como nenhum outro meio de suicídio associado a sombra. Revolucionou saltando e 
pulando a ideação suicida é uma menina chamada Kayo Sato. Datado nove 

Dez anos atrás Bretton ○ três anos deixou "a verdade de todas as coisas, em uma palavra, o dia 
'insolúvel'" e, a partir 

Kegon cachoeira salto juventude - Fujimura desfile, é o seu próprio suicídio dá Ao contrário do 
passado 

Filosofia nobre imagem. Como se sucessor emergindo como Kayo Sato também deu suicídio 
queda 

Algum tipo de imagens sacras, resultando em um após o outro discípulo, e até apareceu em 
"Ela é queda, 

Está saltando "este mito. Kayo Sato é Vermelho cantor Okada Yukiko nome real. Talvez por essa
razão, independente de sexo e idade com o método depois de pular ou saltar lei enforcado, 
especialmente os jovens e as jovens feliz este método, enquanto as mulheres mais. Este 
método é uma tendência de alta, e agora incluindo adolescentes, incluindo a porcentagem de 
suicídios femininos cair 五 ○ É suicídio, muito à frente de outros métodos de suicídio. O 
primeiro salto, é dito ser 1.935 trabalhadores do sexo masculino de uma empresa a partir do 
sétimo andar Ginza Matsuzakaya loja de departamentos telhado saltar fora das ruas de Ginza. 
Do passado Kam Po Kegon cachoeira ou de direcção comunidade Takashimadaira representado
por edifícios de grande altura, tem uma estreita relação com a urbanização é um dos 
fenômenos da modernização. Cume 
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Yukiko suicídio no dia seguinte, que é 11 de abril de 1986, filha de dezoito anos de idade, 
tomou a mão de sua irmã, deixando "no passado, a fim de compreender os seus próprios 
super-poderes" da comunidade morreu telhado saltar. 



[Pronto] 

Altura necessária de vinte metros do chão 

    Saltar de um prédio alto, é necessário de antemão deve verificar a altura ea localização da 
situação para baixo. Tentativas de suicídio mais, principalmente por causa da falta de garantir a 
altura necessária. Se você realmente quer morrer, deve ser mais de 20 metros a partir do nível 
do solo, ou seja, de cerca de sete a oito andares acima pulou. Se o piso de concreto, não pode 
ser salvo. Pular do quarto andar, a taxa de apenas cinco por cento de sucesso ○ lo. Incidental 
para contar, cada camada adicional sobre o acima de três metros, poderia convertido base. Ver 
localização queda também é muito importante, e no térreo há um pequeno bosque não é 
aceitável. Cerca de 18 metros da escola de cinco andares telhado salto baixo Grove 16 anos de 
idade, menina, e só terminaram em fracasso gravemente ferido. Nos Estados Unidos, alguém 
que caiu Do vigésimo-oitavo metros de altura platéia de tudo, apenas por costelas quebradas e 
uma lesão de fratura no pulso esquerdo. Lá embaixo não há árvores suficientes ou luzes de rua.
Trinta e cinco metros do chão escada de incêndio high jump anos, estudante de 14 dezessete 
fêmea alta, sofreu apenas seis meses lesões hospitalizados, o resultado é tentativa de suicídio. 
No andar de baixo há blocos de terra verde de lado, no outono, quando usado na parte externa
do uniforme casaco abaulamento devido ao ar e desempenhou o papel de um pára-quedas, o 
ar e bater a bordo, eliminando, assim, o flagelo. Viajando de Shinjuku Hotéis sétimo saltou de 
comunicações repórteres da agência, porque, enquanto na rua os pés de ar primeiro bateu no 
chão, ombro esquerdo e fratura pélvica não morreu. Ele não perdeu a consciência, de um lado 
para si mesmo, xingando "foda, foda-se", respondeu um lado está o interrogatório policial. 
Veículos vezes desempenham o papel de espaçador. Em Nagoya, a 31 metros de altura e três 
de rua departamento de loja telhado salto para o homem de quatro anos de idade, caiu em 
uma posição de bruços sobre o capô do veículo, pelas contusões e fraturas faciais da lesão no 
ombro direito três meses . Além disso, o que se segue é uma bicicleta estacionada no telhado 
de zinco painéis de pele também. A fim de recuperar o gatinho para casa, não é permitido 
manter, agarrando-se gatinho pulou do 11 º andar de quatorze anos de idade, menina, para 
que estacionamento de bicicletas telhado de zinco chapa pele quebrou um grande, três 
costelas quebradas, para baixo gravemente ferido, mas ela e os gatinhos, mas tinha salvado 
suas vidas. Embora estes são um caso especial, mas um acidente de avião nos Estados Unidos, 
foi notoginseng ○ m de altura caiu em uma neve, além da cintura, e várias costelas quebradas, 
as vidas que salvou. Portanto, a neve também deve ser observado. 

Para encontrar um lugar discreto 

    Não deve ser rapidamente encontrada e levada para o hospital, para encontrar um lugar 
discreto e consideração mais importante. Do prédio Marunouchi e edifícios adjacentes 
universitárias intermediários pulou um ano antes de ser descoberto, o chamado separados 
discreto significa que ele foi descoberto somente após um período de tempo o lugar. Museu 
Universitário Sophia na parede de pedra próxima ao sétimo, quando o pacote saltou do 
telhado, quando o corpo discente e, ocasionalmente, também descobriram que os estudantes 
que desapareceram há seis meses 

Saltando cadáver; Claro, este exemplo é raramente lá. 



Saltando no resort eleição 

    Jumping às vezes é confiável. Dois juniores alunas de sessenta metros de altura, salto suicídio
penhasco, um morreu e outro foi salvo. Jumping sob as mesmas condições, o resultado poderia
ter uma diferença tão grande. Além disso, não importa o quão penhascos íngremes para o mar 
não vai necessariamente morrer. Assim, este tipo de processo na escolha vê-lo. Resorts tem 
uma longa história, tornou-se atrações. Se você escolher o precipício, há quatro países Ashizuri 
Cabo, Atami Kam Po, Kegon cai cachoeira lá para escolher e assim por diante. 
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[Depois] 

Sem dor para morrer! 

    O mais curioso é que, no processo de queda é o que se sente quando aterrava sem dor este 
problema. Pulou do quarto andar do edifício e salvou 54 homens, disse: "Não há nenhum 
sentimento de medo, é natural para todo o corpo atravessou o parapeito da varanda, caiu no 
chão, se houver dor, o sentimento não me lembro, mas eles sabem . ele ainda cai no chão ", 
continua sendo ar para o paradeiro do sentimento, ele disse:" De saltou para o chão no 
processo, embora seja uma questão de disciplina, mas ainda acho que a cabeça do chão 
primeiro ou pés primeiro andar problema, provavelmente não quer tocar o chão enfrentá-lo, é 
natural que se use as mãos para o rosto "queda de uma altura de terra e sobreviveu o homem 
de gelo, disse:." É como estar sentado em enormes asas lentamente Na queda, com calma 
pensar em si mesmo, pensar no futuro de suas famílias, muitas memórias são como um 
relâmpago cruzou a mente. caiu no chão após a respiração não é o caos, na ausência de 
qualquer dor, no caso perdeu a consciência, porém, a cabeça e as mãos, os pés, batendo em 
Yashi ou gelo, várias contusões, mas não se sente pode ser dito que nenhum momento é mais 
simples do que esta hora! "esta queda por causa de um acidente é uma inúmeros exemplos 
citadas. Essas experiências têm em comum é que o início está lentamente caindo uma 
percepção muito clara, não há ansiedade e terror, assim como em um sonho-like. Neste 
momento, a memória da infância é muitas vezes em minha mente como um merry-go caindo, e
às vezes vi a luz misteriosa, e às vezes olhar para baixo de cima estão caindo si. O solo, quando 
em um modo estável na perda de consciência. Saltando e pulando de suicídio, a maioria não 
emite gritos e gritos, grande generoso é também por esta razão ele. Por uma queda, disse: 
"realmente quero enfatizar queda de uma altura é a morte menos dolorosa de morrer." Houve 
até mesmo cair, disse: "Isso foi realmente a morte perfeita, o que a dor não, em comparação 
com a dor mais injeções . "Então, podemos dizer que saltar e saltar o suicídio é nenhuma dor. 

  ● A Figura 1 a relação entre a altura e velocidade de colisão 

Gritando "! Dor!" Crying menina morreu 

    Claro, também há exceções. "Agora eu quero te matar, bye!" As escolas têm também fica no 
quarto andar borda alta menina da escola de repente pulou. Quando ela estava segurando, 
sussurrou uma palavra a dizer "me matando, me matando!" O choro. Ela quebrou o pescoço, 
para o hospital morreu pouco depois. Como é claro, muito claro, que o 



O quarto andar desta altura não é alta o suficiente. Para não deixar o sentimento de dor ou 
morte deve ser selecionado no local 

Pelo menos desmaiou altura. 

    Além disso, a partir de Shinjuku Sumitomo Andar de Prédio 35, Triângulo, 四 ○ metros do 
chão, com um salto alto de 

Mulher de três anos de idade, com as mãos em direção ao nível de altitude mergulho queda 
postura, metade da face e cabeça 

Quebrou a terra e morreu instantaneamente. Neste momento, as testemunhas ouvidas "wow 
-" gritos. Há também os gritos lado a lado pulou do 11 º andar de dezessete anos de idade, 
estudantes do ensino médio. Quando dois homens saltaram provavelmente sentiu o horror 
também desconhecido. De um ponto de vista físico, a partir de 20 metros de altura (cerca de 
sete andares) saltou quando um segundo para cair quatro ‧ nove metros. Em seguida, trinta e 
cinco ‧ velocidade de cinco quilômetros por hora, aproximadamente dois segundos 
imediatamente após o desembarque. Neste curto espaço de dois segundos, a fim de rolar com 
uma variedade de posturas, quando a velocidade de deslocamento de cerca de 70 km. 
Imaginem quando uma motocicleta ou um carro, bater em uma parede com esta velocidade, 
não ter imaginado uma grande colisão tal. No entanto, a queda de um lugar mais alto, ele 
Zhude o impacto é grande. 

Artigo 40 é completamente manual Suicídio 

Não é um caso incrível, por exemplo, saltou de um apartamento no 11 º andar para baixo do 
telhado das meninas, mesmo no chão quando a tampa esgoto bater em duas metades. 

Saltando 

    Saltar dos penhascos, por causa da questão do meio ambiente natural, haverá uma 
variedade de situações diferentes, embora um pouco ao dizer que não, mas eles ainda têm 
mortes de colisão mais ferozes. Caiu no mar ou cachoeira ri pedra no meio do caminho e morte
devido a colisão de muitos exemplos. Jin Pu em Atami suicídio ator cômico Tian Zhixiong, em 
penhascos rochosos queda na colisão violenta e morte ruptura, assim, visceral. Também em Pu
Jin saltou 50 anos de idade, o homem, o corpo é ferido, morreu no local. Claro, se você cair no 
mar ou lago, não pode ser afogamento. 

[A condição corporal] 

Em todos os lugares há uma ferida, mas não Horrível 

    Como um homem, de 54 anos, depois do salto de se esperar, as pessoas vão descobrir que 
partes do terreno dele? O estudo sugere que um médico especialista, suicidou-se quando o 
primeiro caso pés como a maioria. Pés primeira vez que 60 por cento das pessoas carregam 
traumatismo craniano, 31% das pessoas fraturas vertebrais, fígado e lesão pulmonar foram de 
20 por cento para dois por cento coração partido quinze anos. Seguido por um cabeça-de cair, 
em seguida, ocorre a fratura do crânio, danos cerebrais e fraturas de costelas, braço, fraturas 
de coluna e lesões pulmonares foram situação mais comum. E, em seguida, seguido pelo chão 



e deitado quadris cair. Assim, não importa qual parte do chão em primeiro lugar, muitos estão 
feridos, pulando e saltando do ponto de suicídio de vista, cabeça, abdômen, pés e mãos de três
ou mais casos de feridas quase 70 por cento. Em suma, o corpo vai doer em todos os lugares, 
mas na cabeça e ferimentos no peito, no máximo, mais de setenta por cento de todos os 
acidentes fatais decorrentes. O coração é devido à inércia do corpo cai muito vibração, casos 
de ruptura da aorta abundam. Assim, devido à fratura de crânio, o corpo de contusões, ruptura
visceral, sangramento excessivo e outras causas.

    Talvez não quer ser visto como um corpo horrível, mas uma vez que eles são encontrados 
rapidamente quando uma ambulância 

Chegou, esforço imediato colocar o corpo limpar. Do hip a situação do solo, às vezes mal 
cadáver 

Não vejo nenhum sinal de lesão (Caso 9). Portanto, o suicídio não é uma forma tão feia para 
morrer. 

[Nota] 

Cuidado com os pedestres! 

    O chão onde estava, então, a questão vai causar um monte de problemas. Pedestre que foi 
salvo por causa de quedas, há vários exemplos, foi pressionado nos seguintes pedidos de 
lesões será uma grande compensação. Saitama comunicação estudantes do ensino médio 
saltou do telhado, quando a loja de departamento, caiu sobre um carro estacionado no 
seguinte, eu certamente morto, mas também um homem sentado no carro causou uma 
clavícula quebrada e peito 
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A paralisia seguinte, a compensação para as famílias dos falecidos ¥ 200.000.000. Um exemplo 
recente é que em novembro de 1992, um homem pulou do apartamento do oitavo andar, cai 
sob a seguinte conversa com sua namorada estudante do ensino médio, que saltou para o seu 
povo morreu pouco tempo, e que os alunos também morreu quatro dias depois. Não é uma 
boa coisa alguém queda saltar, ele deve prestar atenção. Um diretor da empresa, idade pulava 
do alto apartamento, mas veja abaixo várias crianças brincando, de modo que o lado puxou os 
14 chão do corredor mãos atrás das grades, lado grito "escape! Fuga ! "esperar até depois da 
propagação crianças pulou e atingir com sucesso o objetivo. Uma vez que é um alto quatorze 
andares, voz gritando deve ser muito grande. Não quero causar problemas para o seu próprio 
lado, então por favor, preste especial atenção. 

De cabeça para baixo 

    Mesmo com altura considerável serão salvos, mesmo se a altura é muito baixo contraste 
terão morrido exemplos. Caíram de uma altura de seis metros no rio por causa do crânio caiu 
para a morte, mas também a partir da ponte de cinco metros de altura de pedestres caiu 
abaixo da cabeça na estrada, meia hora mais tarde morreu. Não quero falhar, você deve ir para 
a terra. Coincidência queda, em seguida, de cinco metros de altura, também morreu no local. 



Além disso, embora não local tropeço fatal, mas também por razões especiais e morrer. Uma 
mulher de cinco anos de idade caiu do quarto andar varanda, muitos costas quebradas, mas a 
doença sistêmica e contusão morte. Um homem pulou do terceiro andar do dormitório, 20 dias
após o devido à congestão pulmonar embolia pulmonar aguda e morreu. 

[Estudo de Caso 8] 

Os estudantes tentaram pular, pulou do 15 º andar no processo de sentir-se 

    Outubro de 1986, com 21 anos, estudante universitário terceiro ano de Saitama Urawa City, 
apartamento quinto andar saltou para o andar de cima, com um som "pop crescimento", caiu 
da bicicleta lançar ferro derramado topo. Ele foi imediatamente levado para o hospital, mas, 
além de fora do seu pé esquerdo levemente ferido pelo ponto, há outras feridas. Sua moto 
telhado queda deixou um grande buraco em uma fonte grande. O homem era muito lento para
narrar a sensação no ar: "o paradeiro de um lado, um lado se sentiu sapatos e óculos 
lentamente caiu após o telhado teve um momento, de repente eu pensei, ah Ah eu ainda estou
vivo.!". Ele deixou uma série de gagueira que as barreiras linguísticas, o medo do segundo ano 
de entrevista de emprego pode passar. 

[Inspeção do caso] 

    Este é o salto de uma altura de tentativas de suicídio estão falando sobre "o clima no ar", de 
exemplos sobreviventes muito raros. Quinze andares cerca de 40 metros de altura, salto a 
partir desta altura, haverá lento para cair do céu sentimento, pode ser muito calmo, e não no 
chão, quando o sentimento de terror e dor. E quase caindo do 15 º andar não foi ferido, foi um 
milagre. Então, resolutamente cometeu suicídio teto bicicleta também deve evitá-lo. Ele caiu 
no chão quando o "boom pop" grande som, em seguida, caiu suicídio ocorre quando o tipo de 
som que? Pode querer verificar isso. Claro, isso é baseado em que tipo de local da queda e têm
diferentes, se o solo é concreto, o referido caindo do 15 º andar apartamento telhado das 
meninas enviou um som "pop crescimento". A partir do quarto andar 

Apartamento janelas caindo homem era "som parecido com balão totalmente esvaziado." 
Triângulo Edifício referido salto de Sumitomo 

A questão "Poof amigos" som mulheres. Se você cair, quando alguém, como o já mencionado 
Yokohama da High School 

Quando a questão de um estudante caiu ", como se a tocar a bola no chão uma pequena 
bomba batendo som." Gang 田有希 

Criança de cair através do telhado de vinte metros, teria emitido um "quilo" som big bang, 
pode ser devido a 

Crânio intenso atingiu o piso de concreto para o bem dela. 

[Estudo de Caso 9] 

"Vivo de qualquer maneira, é chato." Cartoonist Yamada Hanako 



    24 de maio de 1992, cartunista Yamada Hanako (então vinte e quatro) a partir de Tóquio 
Tama do 11 º andar de prédio de apartamentos perto suicídio. Porque a cintura no chão, o 
corpo é mais abrangente e sangrando 
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Raramente, e até mesmo seus pais são surpreendidos "realmente morto?" Quando ela estava 
na escola primária introvertidos, gostam de ficar em casa, segundo ano do colégio por causa de
ser intimidado e que tinha tentado o suicídio com um gás também. Para a escola também tem 
repetidamente sido intimidado, um ano e depois desistiu. Mais tarde tornou-se um cartunista 
na revista "Juventude" Não é serializado obras, mas a pintura não é digno de ser louvado. Logo,
serializado trabalhos publicados ou não, não pagam royalties nos últimos "" quadrinhos 
publicados por si só não pode sustentar a vida, então ela fez casa de chá garçom. Mas de 
repente ela não consegue se lembrar de um monte de carte hóspedes, com não o suficiente 
para fazer as coisas arrumadas, foram demitidos, e assédio moral no local de trabalho foi 
cortada. Continuar a trabalhar duro durante seis meses, trattorias, eventualmente, morrer, 
pelo espírito desta série após bit golpe louco, fui a este restaurante à noite pedindo para o 
negócio "me re-contratar pelo menos uma vez!" E forçadas a trabalhar todas as noites para 
amanhecer. A loja não poderia estar na quinzena depois que a polícia, os pais levaram-la de 
volta. O táxi a caminho de casa, disse: "Todo mundo me intimidar", parece chorar quando, na 
verdade, ela estava rindo, ela estava sofrendo de esquizofrenia. Logo la em um hospital 
psiquiátrico, dois meses após o hospital, mas a perda de confiança no futuro, no segundo dia 
da alta de seu próprio apartamento perto das quedas morto. Ela suicidou-se dois dias antes de 
seu diário: "não se dá bem com outros as suas peculiaridades de personalidade, um amigo em 
tudo ....... não pode ver o futuro, não conseguem encontrar trabalho (sendo intimidado) ...... 
nada. Não quero fazê-lo novamente. tudo é tão difícil, sem força, muito cansado. "Na verdade, 
isso é o que ela deixou para trás um bilhete de suicídio. 

  ● (C) "suspirou anjo" Yamada Hanako (Qinglin Igreja) 

└ ┘ 

[A condição corporal] 

    O suicídio é terrível corpo, especialmente a situação de pouso cabeça. Como no exemplo 
anterior, do tipo de cintura do chão, cara estará completa. No entanto, as pernas podem ser 
devido à fractura do primeiro andar e torcido na verdade habitantes. 

Foi "visão horrível" cartunista morto 

    Aqui devemos notar que Yamada Hanako em todos os lugares por um "bully". Não importa 
onde intimidado "cara" sempre sendo intimidado, sua própria evidência deste fato. Além disso,
ela retratou um "diário de quadrinhos" mais do que são o desempenho da sua especial 
atenção na escola ou no local de trabalho "é como os outros 

Procure por conta própria. " A partir disso pode ser visto, ela nasceu com uma coisa chamada 
"linha de fobia vista" da doença 



Shape. 

┌ ┐ 

    ╔ ═ ─ ─ ─ ─ ╗ │ ║ │ Imagem │ ║ │ ╚ ─ ─ ─ ─ ═ ╝ 

  ● (C) "suspirou anjo" Yamada Hanako (Qinglin Igreja) 
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└ ┘ 

    Ela mesma diz que ele tem "fobia de pessoas", assim como em qualquer lugar, não se 
esqueça de usar óculos de sol, como sua vida está em medo interminável através dos olhos dos
outros. Além disso, voltar a ser intimidado, e, finalmente, que sofre de esquizofrenia e se 
suicidou. Quem poderia ter pensado que ela o quanto incomodá-lo? Aqueles que não são a 
personalidade alegre, introvertido, não lidar com os assuntos de forma limpa, que não são 
adequados para a sociedade como o Japão para sobreviver. Pesquisador suicídio italiano do 
século XIX, disse certa vez: "O suicídio é uma competição pela sobrevivência na natureza, de 
modo que aqueles que são de mente sã e corpo não é um meio de seleção natural." Realmente
absolutamente certo, mas também na paz Yamada Hanako "eliminado" o único. Ela teve 
conceito suicida também vale a pena mencionar. Na sua quadrinhos citou "a alegria do Céu", o 
filme seguindo estas sentenças - 

          "Não há pontos fortes e palavras inofensivas ou ir para o inferno! Não diga essas coisas 
ruins / live promissor / misturar melhor com alguns exageros / vivo, porque é chato." 

    Além disso, outras revistas também escreveu - 

          "O mundo sempre foi cruel." "As pessoas com deficiência que riem! Cry! Destino 
Maldição! Sua vida é uma coisa dessas. Feltro odeio ir cometer suicídio." 

    Infelizmente para palavras sinceras indefesas, só no infeliz Oliver viveu, ela pode dizer. Na 
verdade, este mundo não pode superar o infortúnio. Ela deu o fato de que o propósito deste 
livro é interligado. 

[Estudo de Caso 10] 

Suicidou-se por causa do que está sendo intimidado e estudantes do ensino médio 

    9 setembro de 1979, na província de Saitama, Fukuoka City apartamento pátio e encontrou 
um secundário alunos (então 12 anos de idade) usando um terno do karaté, invadiu "grande" 
morte fonte. Ele era mais do que oito horas da manhã, cerca de dois quilômetros de casa, 10 
andar apartamento Ir para vinte metros abaixo do concreto. As causas do suicídio são 
intimidadas. No ensino fundamental o aluno ainda é muito alegre, para a escola por causa das 
pequenas coisas que em breve lutar com os outros. Apenas 142 centímetros de altura, ele é a 
classe mais diminuto, os alunos estavam a ser dito "Os homens são tão pequenos, Daoting 
ultrajante" e vai ficar de fora. Ninguém pode falar a cada dia o silêncio, o resultado foi iniciado 
um apelido de "parede". Muitas vezes foi ridicularizado, disse: "Vocês são as paredes, a parede 
na linha." Na noite de 18 de junho do mesmo ano, a nota de suicídio juvenil postou sobre a 



mesa à vista. Nota de suicídio escrita em "Daily intimidado, não quero ir para a escola. Você 
não quer viver, e eu quero cometer suicídio." Mas naquela noite às oito, o rapaz chegou em 
casa suado. Mais tarde eu soube que ele queria pular do apartamento no último andar, mas 
com medo e correu de volta, suado, porque muito rápido. Tentativas de suicídio notícia vazou, 
o valentão da classe que se especializou cada vez mais pessoas que valentão imp 

Negativo demais. Ele tem um novo apelido de "menino de suicídio", juntamente com o seu pai 
era um carro limpo 

O motorista era ridículo como "muito sujo", "muito mau cheiro", "como um cara mendigo", às 
vezes o considerava pouco 

Roubar, também foi pintado rosto maionese. 

    Ele realmente não pode tolerar o assédio moral, o suicídio um dia antes do primeiro evasão 
escolar, no dia seguinte é domingo, a sua auto- 

Mortos. Este dia vestindo roupas de karatê, depois de uma tentativa de suicídio começou a 
praticar karate desgaste, este é o seu primeiro desgaste do dia. Saiba que ele cometeu suicídio, 
mesmo aquelas crianças impertinentes gritando "long live" como razão para o assédio moral, 
dizendo que era "chato", "divertimento". 

[Morte Inspecção] 
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    O adolescente primeira tentativa de suicídio, correu para casa com medo. Geralmente, as 
pessoas que decidiram se suicidar mesmo ficar para o alto clima é calmo, não tem medo, mas 
nem sempre é o caso. Uma mulher de vinte anos de idade, queria suicidar-se para subir 1.713 
metros de alta montanha, mas quando se aproxima do topo da falésia estava com medo, com 
medo de saltar, eles ficam para baixo, um total de três dias e três noites em que a chuva não 
comer beber, ali, à espera de resgate. Isto é o que aconteceu no final de agosto, a temperatura 
noturna caiu para 6-7 graus, e ela só usava um jaleco. Ele parece determinado a morrer nesse 
momento podem ser um pouco mais confortável. 

Sendo intimidado, não importa o que as pessoas estão sempre sendo intimidado 

    Hanako Yamada é um exemplo, só posso dizer que está sendo intimidado é de jeito nenhum. 
Sendo intimidado, não importa o que o cara vai ser sempre valentões. Independentemente de 
karate Ye Hao, Ye Hao tentou o suicídio, não só não produziu qualquer efeito e poderia de fato 
piorar a situação. Não há objetivo comum e somente o relacionamento entre as pessoas da 
classe, pode fazer apenas imitar o amor pelo jogo ea intimidação do bar. Diz-se que seu pai 
tinha persuadido um filho grau do ensino médio disse: ". Há dois anos e meio, a paciência ea 
tolerância que," Mas ninguém pode garantir que não haverá felicidade depois de se formar no 
ensino médio, depois de entrar na escola secundária não necessariamente mudar. Mas ainda 
temos que suportar dois anos e meio o pensamento da época, então ele pode dizer que as 
escolhas estão corretas. Não tão bom quanto o primeiro momento em que ele matou 

Antes e depois de saltar do vento, em mais de dez por três camadas 



Dezessete elevação, acima do terceiro andar corredor fora de 

E as escadas externas são instaladas para evitar pulando

Bar, as janelas estão equipadas com atresia. No telhado do edifício 

Escadas instalado um portão de ferro trancada. Agora você pode dizer que é impossível saltar 
para fora. O suicídio tem sido chamado de terra de administração cénica aldeia, tendo sido 
instalado impedir completamente os dispositivos de suicídio, tornou-se um olhar estranho se 
um Tielao views. 

[Histórico] 
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    Comunidade concluída em 1973, já foi conhecida como a maior do Japão, agora ainda 
parecia comunidades de grande escala. Desde então, ocorreu cinco eventos de salto, mas a 
comunidade é famosa mãe e seus 1.977 eventos suicidas. Que tem sido chamado de 
"santuário suicídio" na comunidade, as pessoas que cometeram suicídio a cada ano mais de 
dez pessoas entre 1982 ○ 年 ultrapassado vinte homens, para 1982, para atingir um total de 
cem pessoas. Mais de 80% dos suicídios são de Shizuoka, Niigata e outro campo "suicídio 
expedição," algumas pessoas, a fim de subir a escada do lado de fora da cerca e 
deliberadamente comprado, suicídio a cada três dias, durante a temporada de pico, há um 
suicídio. Para este fim, em 1981, para gastar ¥ 700.000.000 portão de aço equipada e instalada 
na comunidade "Ajuda", etc Zhou Zhang Fei muito grande por um tempo. No entanto, ainda 
bancada útil quebraram janelas, subiu no telhado de dezenove anos de idade cometeu suicídio 
e os homens e mulheres de dezoito anos de idade. Mas talvez o par causou uma solução maior.
O oficial disse: "(Departamento de Polícia de alto nível desde a criação da ilha do) últimos sete 
anos ocorrem apenas um a cada dois ou três anos, uma vez instalada uma cerca de quase ouvir
alguém cometeu suicídio." 

 [Método Saltando] 

    Agora não vai alguém viagem especial para ir pulando Takashimadaira comunidade, mas 
também para aqueles na vizinhança como encontrar um local adequado, ou "266.Thank 
Takashimadaira!" Pessoas 
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Quem, eu estou aqui para dizer-lhe calmamente Takashimadaira algum "bom lugar". Parece 
completamente selando a comunidade pular, eu não sei por que o bloco 3-11 (ver mapa) 

Estava totalmente despreparado. Especialmente 3-11 de um edifício, os estrangeiros podem ir 
e vir como 1-10 no quarto andar do corredor do lado de fora, apenas uma alta, baixa portão 
metros, a situação é, provavelmente, até mesmo os ocupantes desavisados estão com medo. 
3-11 II ~ seis prédio, a janela de canto da escada na plataforma sem dispositivo de bloqueio, 
enquanto 五 ○ centímetros escalou um muro baixo, pode saltar com sucesso. Mesmo assim, 



eu ainda recomendo linhas Toei perspectiva pode Itabashi rua em frente ao corredor 3-11 fora 
de um prédio de 14 andares. Aqui está uma Escusado concreto para dizer, poucos pedestres, 
certamente cair para a morte certa, e este edifício também não está equipado com um fora 
grades escada. 

 [Transporte] 

    Pegue a linha Toei Mita na estação New Takashimadaira, em seguida, vire à esquerda na 
direcção de 3,4-chome frente. 3-11 de um bonde Edifício Pro é a única comunidade inteira não 
instalar edifícios grades, de repente você pode encontrar. Para assistir as grades paisagens 
estranhas, pode querer avançar uma Takashimadaira paragem da estação para a melhor vista.

UM CORTE NO PULSO E CARÓTIDAS

‧ cortou a garganta pescoço cortado pulso 

Pulsos 

Grau de dor  ●  ●   

Grau de preparo  ●  

Grau de feiura  ●  ●  ●  

Grau de incômodo aos outros  ●  ●  

Grau de impacto  ● ●

Grau de letalidade  ●  ●  ●  

Que "a faca cortou pulso", mas pode ser letal. Esta é uma das forma mais pacífica de morrer, 
no entanto tentaram preparação psicológica. 

CARÓTIDA

Grau de dor  ●  ●   

Grau de preparo  ●  ●

Grau de feiura  ●  ●  ●  

Grau de incômodo aos outros  ●  ●

Grau de impacto  ● ●  ● ●

Grau de letalidade  ●  ●  ●  



Quer experimentar a sensação de um sangue espirrou no teto? Mas é horrível, mas tentou 
uma grande chance, por isso não é um bom método. 

Seppuku (Cortar a barriga como os Samurais faziam)
Gráfico com os níveis desse método:

Grau de dor  ●  ●  ●  ●  ●

Grau de preparo  ●  ●

Grau de feiura  ●  ●  ●  ●

Grau de incômodo aos outros  ●  ●  ●  ●

Grau de impacto  ●  ●  ●  ●  ●

Grau de letalidade  ●  ●

As 100 vítimas sem um meio de lucro também é muito novo 

Estranho, mas por que as pessoas continuam a cometer suicídio desta forma? Incrível. 

                        ‧ cortou a garganta pescoço cortado pulso

    No meio da noite, uma única pessoa na sala para tomar a faca na Bihuabihua pulso. Morte 
ou, 
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Morrer também. Se você realmente pensava sobre a morte, eu tenho medo de que pelo 
menos uma vez esta experiência ele. Se a faca atravessar no pescoço, pode ser uma 
experiência emocionante de morte. Cortar seus pulsos, é o mais simples e pode detectar uma 
forma de experimentar a atmosfera do suicídio. Enquanto isso, ambos com seu próprio corpo e
de observação visual, mas também compreender a dor ea morte de todo o processo. Sixties 
tem sido chamado de "síndrome pulsos", e extremamente popular nos Estados Unidos, este 
método de suicídio, seguido de propagação para a Europa, as últimas faíscas voando para o 
Japão. Recentemente, a cantora Nakamori Akina pulsos depois de Roppongi discoteca 
mulheres jovens tentaram apareceu em "síndrome prato Ming" tornou-se hoje um dos 
métodos mais modernos de suicídio. No entanto, para as pessoas que realmente querem 
cometer suicídio eu não recomendo este método. Porque, há uma visão de que apenas 5% de 
pulsos de mortalidade, métodos, apesar de popular, mas a maior taxa de tentativa. Dito isto, 
que insiste que "é absolutamente não cortou os pulsos" argumento também não é correto. Se 
eu acredito que os dados acima mencionados, uma a cada vinte pessoas morreram desta 
forma. A ex-promotor também disse: "A única morte devido a pulsos sangramento excessivo, 
mas não muito." Este capítulo é para aqueles que esperam ser de 5% das pessoas em 
Compilando. Claro que, no início não tinha a intenção de morrer, mas apenas querem 
experimentar as emoções e as tentativas de suicídio, é que não importa. Enquanto alguém não 
causar problemas, não há razão para ser responsabilizado. Além disso, como os pulsos, como 
algo com uma deficiência com um corpo tão grande lâmina de sangramento métodos letais, 
bem como o corte da artéria carótida, espinhas torácica, ou seppuku, etc Estes são também 
autodestrutivo comportamento suicida por causa de sangramento e morte, para ser 
apresentado em conjunto neste capítulo. 



 [Pronto] 

(A) pulso - cortá-la! 

    Se a cortar os pulsos ou cortar a artéria carótida, enquanto existe facas afiadas suficientes. 
Faca, lâmina, uma faca, etc, contanto que Eli pode ser. Pulsos da ocasião, é melhor beber vinho,
e, em seguida, tomar um banho para acelerar a circulação sanguínea. Além disso, a fim de não 
fazer parar o sangramento após o corte deve mergulhar a mão em água quente ou a colocar na
bacia, caso contrário, o sangue será solidificado ferida bloqueado. No entanto, enquanto a 
artéria do pulso cortado vai morrer, este é o consenso dos médicos. Alguns profissionais 
médicos, disse: "Enquanto mais da metade da artéria corte vai morrer ou completamente 
cortada, corte uma metade não será bloqueado." 

    Confirma a posição do corte antecipadamente também é importante. Para cortar seus 
pulsos, deve colocar durante a semana de 

Não flexível para usar a palma da mão voltada para cima, olhe pulsos. 

    Articulações da mão tem uma artéria mão longitudinal interna palpável, cortou as artérias 
mão de raiz. Artérias na mão 

E a pele entre as duas veias oblíquas, rugas e exactamente na artéria pulso cruzados. Para ver o

Relação posicionai mútua, pode ser forçado a segurar o braço de modo a que as saliências 
venosas. Só não quero cortar o ponto veia de outra forma, o fluxo de sangue 至三 sobre ○ ○ ○ 
○ cc vai parar naturalmente, não vai morrer. No entanto, isso também é um monte de fluxo de 
sangue, e muitas vezes vai parar por aqui porque essa cena e quero morrer. Visando o alvo não 
são cobertos pela artéria venosa pele, alinhá-lo horizontalmente sobre uma faca de corte, 
cortar uma veia, mas também nada mais. Artéria sob a pele de seis a sete milímetros (ver 
Figura I), ainda mais escuros do que parece. Deve perfurar a artéria, mas também reduzir 
alguns. Mesmo assim com o objetivo de ir quando a corte real vai cortar a lateral do nervo 
mediano, é doloroso. Longitudinalmente ao longo da artéria para evitar corte ou licença, mas 
muito próximo e difícil. As tentativas de suicídio, de qualquer forma, também pode ser seguido,
de modo a dor do nervo tolerável 
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Fivela corte tendão juntos. As veias na parte de trás do toque tem a mesma espessura da 
artéria, cortá-lo com o bem. Em suma, se você não pretende cortar a determinação do pulso 
não está morto. Além disso, pode querer considerar o caso de tentativa de suicídio e deixou 
cicatrizes, pode querer confirmar a posição da cinta de relógio. 

 (2) da artéria carótida - perfurado e em seguida, puxe 

    Artéria carótida, enquanto um corte morreria imediatamente, não se preocupe com o que 
aconteceu depois tentada. No entanto, este é realmente o caso de corte de campo. Cortando a 
artéria carótida, é mais provável de ser cortado à mão durante a semana lado mais flexível da 
artéria carótida externa abaixo da orelha. Pode controlar o gráfico dois, três para confirmar a 
posição. Artéria carótida no pescoço na altura, na artéria carótida interna e artéria carótida 



externa, um vaso sanguíneo perto dos ombros são ambos relativamente profunda áspera. 
Dentro da orelha a uma profundidade abaixo de três centímetros ou mais, rodeadas pelos 
músculos grossas de um lote, há um certo grau de dificuldade cortada. Neste caso, não cortar 
horizontalmente na faca, mas cruel para perfurar e puxe para fazer. Às vezes, cortar não foi 
suave quando cortar Shanghao Jidao (Processo 11), mas quando você vai lá em baixo, quando 
se partir tigela, tigelas pedaço cortado da artéria carótida de repente homem morto. Cortando 
a artéria carótida é também muito difícil, mas não sem que os exemplos acima mencionados. 

 (3) Outros auto-mutilação - o coração do general pensou que seria mais do que o centro 

    Perfurar o coração do caminho, você deve tocar o peito com antecedência para confirmar a 
posição. Coração do que se imaginava até tendenciosa 

Center, embora a profundidade varia, mas também existem nove centímetros de profundidade.
Tojo perguntar ao médico o local do coração, muitas vezes tocando o peito para confirmar o 
local, e até mesmo pessoas desenhou um alvo com uma repartição pistola, mas a 
implementação ainda é tendenciosa a tentativas de suicídio findos (alguns dizem, porque ele é 
um ditador em uma rara amor de canhoto, ele foi baleado com a mão direita). No esfaqueado 
punção cardíaca consecutivo múltipla embora existam muitos exemplos. Seppuku forma, a 
lâmina deve ser de pelo menos 15 centímetros de comprimento. Se você não pode furar a 
parte de trás, ele não pode ser seppuku. 
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[Depois] 

(A) pulso - é executado fora de um litro de sangue 

    "Cara, essa coisa, mesmo se não for cortado força suficiente para mover", disse que esta é no
pulso com uma faca fina cortar cinco centímetros de comprimento, profundidade 4-5 
millimeters mulher de vinte anos de idade. Sim, a carne e os vasos sanguíneos difícil do que 
imaginava corte, borda mão das artérias e tendões, mais difícil de cortar. Determinado a 
reduzir o pulso, uma grande ferida aberta para ver os vasos sanguíneos e carnes brancas, 
seguido de um sangue inundadas. Mesmo que apenas uma veia cortada, colocando toalhas 
também ser imediatamente sangue vermelho tingido. Mesmo com a artéria corte, será seis 
vezes o poder da mesma espessura da veia pulverização dois ou três metros. No entanto, como
o escoamento da pressão sanguínea diminuída gradualmente, o sangue será reduzida. Quanto 
à dor, apenas para cortar a estudante universitária de vinte anos de idade veia vale a pena para
referência. Seu lado do rosto com uma toalha sobre suas mãos e disse:?. "Quando você vê o 
derramamento de sangue em seus pensamentos, e assim morrer ou reviver Ambos devem 
escolher um Provavelmente você não acredita que isso é verdade, não é doloroso. Era uma vez 
no segundo ano do colégio tinha cortado o pulso, então não senti dor, o original que assim 
poderia morrer. "cortar o nervo vai sentir dor é muito natural, se é por via intravenosa, em 
seguida, nada, mas cortes gerais o grau de dor. No entanto, depois de cortar a pergunta é, se 
bem cortados artéria, em seguida, um terço do fluxo de sangue do corpo, as pessoas vão 
morrer. No corpo humano, por quilograma de peso corporal de aproximadamente 80 ml, 
homens, mulheres, cerca de 60 mililitros de sangue que flui. Portanto, se você é uma fêmea 



pesando 50 kg, o corpo terá três litros de sangue, um terço saída (ou seja, um litro) de que 
você vai morrer. Representou apenas quatro sangue colhida quando as duas ○ ○ cc ‧ cinco 
vezes apenas. As crianças e os idosos, será melhor com uma pequena quantidade de 
sangramento e morrer. O método de utilização de pulsos de morrer é de facto difícil, mas 
enquanto o corte e osso real, e ainda é muito simples. 

(2) da artéria carótida - jorrando 12 segundo. 

    Completamente cortada carótida esquerda qualquer forma, o que vai acontecer? Salpicos de
sangue que explodiu no teto ou na parede, que era de cerca de cinco segundos para cair 
inconsciente do cérebro funções stop, uma dúzia de segundos depois que o sangue devido à 
perda da maior parte dos mortos (um estudo que é de doze segundos). Algumas pessoas 
pensam que, quando o lado de corte da artéria carótida, o outro lado da artéria carótida 
também levar sangue para o cérebro, cerca de três minutos ainda consciente. Mas a morte 
imediata da confiabilidade do argumento maior. Maratonistas Kokichi Tsuburaya decepada 
artéria carótida utilizando um método de suicídio é conhecido por fazer. Ele estava deitado na 
cama, com dupla face de corte lâmina de segurança e da artéria carótida. E mãos, bem como, 
cortada artéria no lugar raso do que a maneira de carótida, vai um monte de sangramento, o 
fluxo arterial com ar de admissão homeopático, devido ao bloqueio do ar que entra nos 
pulmões e morte vascular. Da mesma forma, o ar que entra na traqueia sufocam. No entanto, 
mesmo cortar as artérias carótidas, tal como a veia lado que não é o mesmo, porque a 
hemorragia parou respirar, mas também incomuns. 

(3) Outros auto-mutilação - tímido Seppuku está morto não pode dar ao luxo de 

    Seppuku, o primeiro vai cortar muitos pequenos vasos sanguíneos do abdómen não letal e 
ferir a pequena lâmina 

Intestinos, excesso de fezes causado die peritonite. Certamente não morrer imediatamente, 
diz-se ser em três ou quatro dias 

Antes que eles possam morrer. Morte lutador profissional de Rikidozan, mas também por 
causa da peritonite após esfaquear. Quando o 

Uma faca inserida no abdômen pode causar choque peritoneal, a dor em circunstâncias 
normais não pode continuar. No entanto, se a punção profundamente até à parte de trás, 
então seria cortar a coluna vertebral em frente da aorta, hemorragia massiva morreriam 
imediatamente. De todas as idades, com este método de morte um pouco. Neste momento, a 
lâmina não deveria ter sido inserido no interior e retirar imediatamente. Caso contrário, a faca 
vai jogar um vasos sanguíneos obstruídos. Perfurou o coração da ocasião, ele vai apunhalar 
quase morreu, mas o coração da estrutura organizacional é bastante difícil. Faca de cozinha 
com uma lâmina de espessura de uma dona de casa de suicídio, existem três furos no coração, 
isto é, não morreu repentinamente. Tentou usar três pregos de cinco polegadas crucificado 
suicídio coração de um carpinteiro unhas bloqueada devido a feridas e evitar um monte de 
sangramento, e enviado para o hospital devido ao sangramento durante a cirurgia e morrer. 
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    De qualquer maneira, em geral, o suicídio comprometido por sangramento existe uma certa 
dificuldade. 

[A condição corporal] 

"Mar de sangue" é apenas um adjetivo 

    Corte da artéria carótida da ocasião, alguns livros descrito como "cercado por um mar de 
sangue", mas na verdade existem vários litros de fluxo sanguíneo para o chão, teto ou na 
parede, por vezes, derramado, pelo menos uma poça de sangue, mas o sangue é tudo no chão 
a situação não é, o quarto do Round Valley atleta não se tornou um mar de sangue. Ocasiões 
rituais, faca transversal laparotomia, em seguida, há um pote tanto o fluxo para fora dos 
intestinos, parece extremamente feio. 

[Nota] 

Corte as veias da mão são mortos não podem dar ao luxo de 

    Se quisermos cortar a veia mão e lentamente morrer feliz, o melhor banho de beber vinho, 
estimular a circulação sanguínea na banheira, colocou a mão sobre o coração seguindo 
localização, tenha cuidado para não deixar a coagulação do sangue, enquanto aguardava a 
chegada da morte . Leve coma possível afogamento, quando recuperou a consciência, esta não 
é a eutanásia, mas a água provou asfixia dor de asfixia. Portanto, devemos prestar atenção para
manter a postura de não se afogar. Além disso, no pescoço, cortando o melhor tempo para tirar
o lado da posição de decúbito dorsal, a posição do coração para manter no topo. Quando o 
sangue lentamente para fora da ocasião, durante este período da vida, sustentar nenhuma 
relação directa com outros órgãos gostaria de acrescentar um pouco de sangue, não é correr 
quase setenta por cento do sangue não pode dar ao luxo de morrer situação. Isso quer dizer 
que, com a morte do corte da veia lado é impossível. Em caso de morte devido a cortar a veia 
mão, então obstruídas principalmente veia ar de admissão ou cérebro vascular pulmonar, mas 
por causa de embolia aérea e morreu. No entanto, esta situação é extremamente rara. 

Acusações de embuste suicidas 

    Tentativa de pensar nas consequências dos pulsos de distância originais, a preocupação é 
com as cicatrizes. Apesar de apenas um corte profundo sentido, mas apenas um marcas 
brancas, rugas e punho parece quase. Mas cortada artéria, ele teria cortado para a próxima 
camada com uma camada de tendões do punho e do centro do nervo mediano. Embora os 
tendões cortados e nervos, mas a cirurgia pode ser acessado pelo bom (Caso 12). No entanto, 
esta situação irá deixar traços do corte vertical, cicatrizes pós-operatórias são evidentes. 
Cirurgia plástica vai ajudar, mas eles precisam de dezenas de milhares de despesas médicas, 
dezenas de milhares de ienes. Corte sutura veia pulso, as taxas necessárias três por cento do 
peso do seguro de saúde leva ¥ 30.000. Como contrapartida para o jogo deu a sua vida, é 
bastante barato. 

[Estudo de Caso 11] 

Corte as artérias e nervos da mão dos sentimentos meninas 



    1985, um estudante colegial feminino de dezesseis anos de idade, com uma faca tentou. 
Lesões ferida arterial, fora do 

Um litro de sangue, mas a tentativa fim. Sobre a situação na época que ela tinha que dizer isto: 
"mãos cortadas no final é 

Dor, muito sangue, mas tem estado sóbrio, assim que cortar várias vezes. Realmente dói! Corte
em grosso 

Quando os vasos sanguíneos para pulverizar para fora, então há um som de "assobio", eu 
pensei que iria morrer assim 

Mas não funciona, então eu cortá-la. Neste momento parece que cortar os nervos para sentir o
momento emocionante. Foi levado para o hospital para tratamento, quando eu acho que os 
melhores injeções anestésicas, por causa da dor tem antipatia. "Ela a partir de segundo ano do 
colégio, ainda rindo e conversando na frente de todos, mas apenas duas pessoas e amigos, ele 
não era o assunto, sempre sinto que eles não podem falar e atormentado com. Quem quiser 
exame neurológico, mas não foi capaz de dizer isso. Ao decidir situação de suicídio é esta: 
"Depois do jantar, porque há trabalhos que eu estava pensando" não, não "de repente pensei 
processo de" morto ", então não fazer tal coisa neste? caso-a para se tornar "imortal Não, não 
está morto," o humor. " 
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    Enquanto isso, ela disse: "O pensamento de mãos é um instante", diz ela, continuar a dizer: 
"há muito tempo pensei, realmente morto, não há dor Embora também acho que devemos 
viver, mas os mortos não têm de fazer aqueles que não o fazem. dispostos a fazer alguma coisa,
não acho que essas coisas dolorosas "quando você sabe que você não pode dar ao luxo de 
morrer." Eu acho que não é alguém me encontrar logo ah "resultado, ela viveu por quatro 
meses em um hospital psiquiátrico para mentalmente e fisicamente nutrido de volta à saúde, 
após finalmente descarregada. 

[Caso Test] 

    Parece que ela está cortando a artéria mão e do sistema nervoso central, para o ponto de 
corte, onde é muito doloroso. Sua "agonia da morte, então há menos de a" idéia muito 
perspicaz. 

 [Estudo de Caso 12] 

Corte a parte interna do cotovelo raras tentativas de suicídio ‧ Nakamori Akina 

    Às 16:30 em 11 de julho de 1989 ou assim, popular cantor Masahiko Kondo voltou para o 
apartamento, eles encontraram o amor, é também um cantor popular Nakamori Akina (então 
vinte e quatro), cortado com uma lâmina de barbear para raspar as axilas no interior do 
cotovelo esquerdo, para baixo em uma associação de sangue. Ela caiu no banheiro cerca de 
cinco xícaras de fluxo de sangue, a sua consciência humana borrada, parece que ela foi 
encontrada pouco antes de pulsos. Ela foi levada às pressas para a caridade Medical University 
Hospital, a ferida por até oito centímetros, dois centímetros de profundidade, pois o corte da 



veia e nervo mediano cirurgia de sutura durante seis horas. Cirurgia anestesia geral, a pressão 
sanguínea foi reduzida para cerca de 60, perdeu seis ○ ○ cc de sangue. Após a cirurgia, a fim de 
não fazer as veias e nervos novamente quebrado braço numa ligadura de gesso durante algum 
tempo. Mais tarde, ela foi nutrido de volta à spas em Izu, agora totalmente restaurado. Temia e
os dedos polegar não pode dobrar-se, dedo indicador, dedo médio perda seqüelas de 
consciência não aparecer, cicatrizes não posso dizer. Tentativa de motivos do suicídio, as 
pessoas pensam que os sentimentos entre o atrito e Kondo. 

[Inspeção do caso] 

    Este é o interior dos exemplos do corte da veia do cotovelo de tentativas de suicídio, 
poderiam facilmente ser considerado um chato falso fraude suicídio 

Conselho. Oito centímetros de comprimento, mas o interior do fim do cotovelo para acabar 
com comprimento e profundidade de dois centímetros, 

É um grau considerável de lesões. Esta ferida é, certamente, abrir muito grande, corte na 
artéria se definitivamente 

Risco de vida. Responsável pelo movimento da mão e sentir do nervo mediano em 
aproximadamente um centímetro abaixo da pele do Departamento (ver Figura IV), nas 
proximidades de uma das artérias mais grossas da pele são próximos centímetros, o suicídio 
não é um lugar melhor. Ela não cortou a esta artéria realmente pode ser considerado como um 
milagre, alguns médicos disseram: "não deve cortes longitudinais" No entanto, o general 
pensou que, dizendo que era seção de abertura profunda apenas dois centímetros tem dois 
centímetros, na verdade não cortadas em dois centímetros de profundidade. Dois centímetros,
é até à profundidade do osso. 
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[Estudo de Caso 13] 

Também esfaqueado cadáver de Nissho Iwai Managing Shimada 

    Sites de Sri Lanka, devido à estrada ‧ Grumman casos difíceis julgamento ea lista de 
negociação - Nissho Iwai Ilha Tiansan Jing pe (então com 56) do corpo, em fevereiro de 1979, 
uma manhã , Shimada qualquer presidente na subsidiária agência de Nissho Iwai embaixo dos 
prédios de ser encontrado. O chamado Douglas ‧ Grumman é difícil decidir casos, e Lockheed 
evento foi reunir políticos, rolou para o mundo financeiro e tornar-se o tema dos casos. 
Shimada órgão executivo, no pescoço e no pulso direito esquerdo Útil faca e cortou os traços 
de vários facada no peito na cena com um furador. A causa da morte foi hemorragia e 
disfunção cerebral traumática, disfunção cerebral é porque o presidente do sétimo andar do 
Edifício Sala causado quando saltar. Camisa e calças no joelho, paletó sobre o capô, meias, 
apenas o desgaste do pé direito. Seu dia anterior sobre 22:30, no membro esquerdo de horas 
extras disse algo "pode ser ido" depois de terminar o quarto, despiu-se, com uma faca e cortou
o pescoço e os pulsos, e amarrar no peito com um furador alguns. Mas não chegaram a um 
ferimento fatal. Depois de horas de sofrimento e, finalmente, com força suficiente para subir a 
borda 70 centímetros de altura, pulou da janela do sétimo andar. Meias de pé esquerdo, à 



esquerda na janela, subir ao longo do peitoril é, provavelmente, devido ao sangue e escorregar 
em queda. Cinco metros de distância do quarto do presidente afastado do vaso sanitário 
também deixou vestígios de sangue, o que é devido ao choque causado pela enorme 
sangramento causado pelo status incontinência antes de ir ao banheiro. Shimada luta com a 
morte é extremamente miserável, devido ao sangramento e inconsciente várias vezes, sempre 
que o tempo e recuperou a consciência no corpo penugem do pescoço, de modo repetido 
várias vezes, parece que gastar muito tempo. Sala tapete vermelho naturalmente sangrenta, 
basta abrir a garrafa do uísque Suntory montanha e da bacia estavam espalhados sobre a mesa 
parece indicar que o personagem da sua vida loucamente acabamento muito limpo, deixando 
nove nota de suicídio. Bem colocado no meio do sofá calças, jaquetas, cachecóis, camisas, etc, 
o que mostra que ele fez cuidadosos preparativos para o suicídio. Ele era uma testemunha 
importante como foi o caso para o braço direito do Kaifu oito ex-vice-presidente mais tarde 
preso, portanto, é, sem dúvida relacionada com este suicídio incidente. Dois dias antes do 
suicídio, Kaifu também realizou conferência repórter. Os membros da nota de suicídio deixada 
diz que "a vida da empresa é eterno, para sempre devemos sacrificar em ordem." 

[Inspeção do caso] 

    Este é vividamente dizer às pessoas que é difícil cometer suicídio por auto-mutilação, por 
exemplo. Na verdade, o suicídio e auto-mutilação, como cometer suicídio, tentativa de taxa é 
particularmente elevado. Este homem primeiro cortar seus pulsos, em seguida, cortar o 
pescoço, peito e usar um espinho furador na verdade, ele começou a pular na escolha das 
palavras, não há necessidade de comer tanto sofrimento desnecessário. Uma coisa que não 
deve ser esquecido é que, quando ele cortou o seu corpo com uma faca e quase inconsciente, 
foi para o banheiro. Em outros meios de suicídio, há muitas vezes um resultado de choque, mas
a mente ainda está claro quando fenômeno defecação. Tendo em conta que eles têm serviço 
de limpeza, graciosamente testamento de uma preparação cuidadosa, então ele deve ir ao 
banheiro. Apesar de ser auto-mutilação, mas não cegamente escarificação da corte, de modo 
que não pode dar ao luxo de morrer. No entanto, não quero que os outros vejam vestígios de 
incontinência, e no processo de suicídio para ir ao banheiro, é realmente estranho. 

SALTO - ATINGIDO POR CARRO

Gráfico com os níveis desse método:

Grau de dor  ●  ●  ●  

Grau de preparo  ●  

Grau de feiura  ●  ●  ●  ● ●

Grau de incômodo aos outros  ●  ●  ●  ● ●

Grau de impacto  ●  ●  ●  

Grau de letalidade  ●  ●  ●  ● ●



Vai bater o cadáver ensanguentado , trens elétricos suspensos irá causar um grande obstáculo. 
No entanto , este método é determinada a querer morrer , eu posso de fato a morte , por isso 
cada vez mais popular.

                        atingido por carro

    Arrastando a fadiga extrema do corpo para deixar a empresa ou escola, enquanto o 
pensamento de amanhã , o clima é particularmente pesado. Então você está na plataforma de 
ouvir as transmissões da estação de bonde. Não quero pensar sobre o que aconteceu depois , 
realmente quero estar aqui sob as rodas fora da final de tudo fantasmas ...... mente produzir 
esse tipo de pensamento que é muito. Sabia que seria miserável cadáver exposto na frente das 
pessoas , mas as pessoas morreram bonde bateu emergente, estou com medo de que este 
método é impulsivo amor desejo suicida muito apropriado. Crash suicídio mencionado é o 
suicídio ferroviária mais conveniente , seguida bateu o caminhão na estrada , mas de acordo 
com a 1991 as estatísticas da Polícia Metropolitana, que se suicidou na estação é de 179 
pessoas deitadas nos trilhos de 787 comboios pessoas que cometeram suicídio na estrada 
apenas quatro. Em outras palavras , além de saltar para o mar , pular lago exterior, mais de 99 
por cento , mas não atingido por veículos atingidos por bondes e trens. Entre eles, não deitado 
sobre os trilhos na estação ferroviária e da maioria. Deitado sobre os trilhos acidente 
ferroviário mais do que a média , provavelmente porque esta abordagem " taxa de mortalidade
" por causa do alto e suspensão, de salto , como a morte de certos meios . Para travar e morreu
, ele não hesitaria em correr para o tram -lo! Sob a antiga sede da ferrovia metropolitana 
ferroviária nacional de estatística deitado sobre os trilhos até meses são julho e agosto , o 
tempo é de seis a sete da noite com outros meios de estatísticas de suicídio ligeiramente 
diferentes. Responderam por 70% do sexo masculino sete. Outro ponto interessante é que 
aqueles que escolhem o suicídio são mais turva .

[Pronto ]

Depois da estação de espera na express

    Pulou da plataforma da estação , você deve escolher um veículo mais rapidamente expresso 
ou reto "não docking station ". Retardar o eléctrico , o que irá reduzir a taxa de mortalidade , e 
se pára , ele deve escolher a plataforma na extremidade da paragem de eléctrico. De repente, 
saltou de repente dar às pessoas ao redor do impacto. Embora não seja ruim, mas o tempo 
para dominar a colisão para a frente e um pouco mais tarde será ejetado , deixando uma vida 
de força excessiva quando você pular , pode cair para o outro lado da pista. Não há 
necessidade de entrar em pânico. O bonde na estação, veio mais de uma centena de metros na
frente de você , mesmo quando travagem brusca é tarde demais. Um lado é o lado do bonde 
freio chegando, então não pode jogar para o freio de emergência
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Propósitos. Lentamente saltar órbita deitado ali, sem ninguém para detê-lo. Um funcionário da 
empresa de quarenta anos de idade, de audiências de abril a pista e eléctrico propenso lá 
esperando a chegada do último bonde passou por cima dele , fazendo com que a cabeça , 
esmagando sua perna direita , morreu no local . A linha Yamanote eléctrico 57 quilômetros por 



hora de velocidade na estação de Tokyo , porque trinta metros na frente de um homem Tiaogui
e freio de emergência , mas devido a inércia é ainda mais de uma centena de metros adiante 
passando , o homem coberto com esmagado quebrados, cérebro cérebros Queima , morreu no
local . Neste momento, deve ser lembrado , bondes será particularmente sirene tocou, ouvidos
ensurdecidos quase enlouquecedora .

Selecione ato noturno

    A alguma distância da órbita da estação deitado sobre os trilhos , não é fácil tentar escolher 
o driver para ver o turn. Os bondes de antecedência, na frente do motorista não está ciente da 
observação local também é um caminho. Encontrou o lugar certo , você pode se sentir 
confortável deitado na pista aguardando a chegada do bonde . No entanto, quando se 
aproxima do bonde vai ouvir surdo rugido, disse em um estado de espírito geral é incapaz de 
permanecer lá, é melhor tomar um pouco de álcool , pílulas para dormir , tranqüilizantes 
melhor. No entanto, existem rosto二 ○ ○ quilômetros por hora trem "luz", a partir de Shizuoka
Station plataforma pista de salto fica acima da linha não se move, atropelado por um trem 
júnior estudantes do ensino médio , eu sou realmente bate com os exemplos de coragem. Em 
geral, o percurso da trama é também mais difícil de parar . A 90 km por hora eléctricos , 
quando encontrados em frente二 ○ ○ metros, com sombras e os freios de emergência, mas a 
parada de bonde onde é esmagado o homem depois de viajar por duas ○ ○ metros. De acordo 
com os dados, o eléctrico depois de o travão de emergência, para impedir a distância de 
travagem é a velocidade . A partir do momento em que absolutamente deve escolher a noite. 
As pessoas ao redor Ye Hao, Ye Hao motorista , não é grande fácil de encontrar. Têm dificuldade
de entrar na área da rota , ou de uma passagem de nível rapidamente correr para , ou pulou da
ponte pedonal também da situação de passagem de nível é uma série de saltos em áreas line 
são na verdade muito. (V. acórdão de 16)

[ Depois ]

Na verdade morrer imediatamente

    Início órbita reclinada , em seguida, todos de cabeça cruzamento na pista, abdômen , tórax, 
braços e pernas, será lançado fora de uma parte , enquanto o peito ea cabeça será rolou no 
local e morte. Se as roupas estavam ligados , o veículo será rebocado em mais de dez metros, e
, em seguida, as várias partes do corpo repetidamente caindo corpos também foram 
repetidamente atropelado e esmagado espalhados em centenas de metros no interior. Pulou 
da plataforma em ou a partir de uma passagem de nível na maioria dos casos , quando isso 
ocorre . Tram grande energia cinética, e às vezes sapatos ou bolsas encontrará na plataforma 
das pessoas , neste caso, mostra pessoas morreram . Um homem voando bondes operam em 
85 quilômetros por hora , os resultados com ambas as mãos , pernas e tronco foram 
esmagados , dispersos em uma faixa de 100 metros, é a cabeça desapareceu. Trem Shinkansen 
esmagado pela situação ainda pior , parece ser como um liquidificador também. No próximo 
Sagami Hirano, um homem de repente a velocidades二 ○ ○ km de um trem " light" Não. três ○
○ metros de frente , de costas para o trem e se agachou sobre os trilhos , eu vi uma nuvem de 
poeira voando descontroladamente salpicado de sangue, geralmente completo fígado,



Parte do couro cabeludo e do cabelo, 30 centímetros até pélvica coluna , pescoço e mandíbula 
um pouco de pele , o direito

Pulso, três dentes e outros espalhados em quatro ou cinco metros. Outras partes tornar-se 
carne e osso pedaços espalhando

Para distante dele. O trem está se movendo para a frente na travagem e depois três, quatro 
quilômetros parou para baixo.

Choveu Hongwu preso

    Supracitado , que estava no trem número faixa " light" matou menina, sua parte superior do 
corpo atingido trinta metros de distância da plataforma e depois saltar de volta para a parede 
da plataforma, seguido por vestuário e óculos de sol sobrevoar , em torno de apresenta uma 
Xue Wu . Ministério tráfico Downstream disse que a plataforma , apenas para ouvir alto rugido 
surdo , de repente na frente de um vermelho. Então, qual é a força do corpo é ejetado detritos 
ou objetos a ele ? Colidir com a frente normal do bonde, estará movendo-se se é pop metros 
cinqüenta e seis , depois, para o coração
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Apreensão instantânea sujo e morte de muitos exemplos. Neste caso, se o pop -up depois de 
cair nos trilhos , o corpo vai ser pressionado fora , se caiu fora da pista , infelizmente, ainda é 
possível salvar suas vidas.

[ Caso Corpse ]

carne

    De todos os meios de suicídio nessa é o pior , que deve estar preparado. No entanto, nem 
estações ou nível acidente cruzamento, o corpo não será passageiros gerais e assistir as 
pessoas para ver. Zhuangfei para fora do corpo , e às vezes não há danos na superfície. Neste 
caso , o dano é muito visceral grave. Pessoal da estação para lidar com cadáveres em cerca de 
dez minutos , o matagal circundante limpo, mas depois de 30 minutos ainda não conseguiu 
encontrar a pressão nas mãos e no pescoço. O rosto de um suicídio carro adesivos chegada de 
Fukushima Prefeitura de Hokkaido com九 ○ ○ 公里 antes de ser descoberto . Também atingiu 
uma mulher na Prefeitura de Yamaguchi braço dos nove exemplos ○ ○ km distância de 
Yokohama foi descoberto . Embora o corpo foi transportado para longe , o bonde também 
retomou a condução, mas as coisas aos poucos espalhados por toda parte , travessas e 
pavimentação trilha ainda manchada de sangue , deixando vestígios de miserável. Fora da área 
da estação deitado sobre os trilhos esmagados , portanto, são menos propensos a sair foi 
pressionado em dois, três seções do corpo . Em suma, como pessoas mortas intactas , este 
definitivamente não é o método adequado.

[Nota ]

Perpendicular à pista , eo corpo deve ser



    Às vezes, a má sorte , as mãos , os pés foram esmagados , mas não chegou a letal , mas é 
também o caso pela metade depois de algum protético ( Caso 15) , por isso não se esqueça de 
deixar o pescoço ou no peito deitado idéia de rastrear. Às vezes, o corpo vai cortar para o meio 
da pista, apenas machucado um pouco milagrosamente pele ( Caso 14 ) . Portanto, o corpo eo 
trilho cruzam em ângulos retos , atirou em si são os fundamentos básicos .

Precisa fazer para se preparar para pagar compensação enorme

    Suicídio ferrovia vai trazer enormes danos. De acordo com estatísticas 1985 a ferrovia 
nacional de idade, tramway um freio de emergência fará seis, ○ ○ ○ ~ oito , ○ ○ ○ yen e cerca de
¥ 10.000 perda do desgaste da roda e encargos lágrima poder. Paragem de eléctrico , uma vez 
que os passageiros mais linha Yamanote de Tóquio , a cada 15-30 minutos na perda de 
centenas de milhares de ienes , se é horário de pico vai estar matando um ○ ○ ~ ¥ 200.000.000 
em prejuízos. Shinkansen perda de mais caro , demora uma hora é de dezenas de milhões de 
yen Além disso, você deve adicionar as taxas de asilo falecidos. Há até mesmo expressar 
eléctrico atropelamento foi obtido a partir ¥ 30.000.000 exemplo danos, e até mesmo o carro 
colidiu com a mesma linha Tokaido foi obtida ¥ 140.000.000 exemplos de danos. Circulando no 
saber dizer , sem a devida consideração o parecer de sinistros. Mas Japan Railway Company 
não é um bom orador . Apesar de não ser processado , mas o litígio é conduzida. Basta entrar 
em contato endereço família do falecido não está claro , em muitos casos , a alegação não 
pode ser bem sucedido. Parece que atirou em si não são o método custo-efetivo, mas como 
disse no início , quando você de repente pensei em suicídio, em frente a este método é 
apresentado . Apenas deixe as coisas vão , no futuro , quero morrer agora,

Essa pessoa sobre o acima , é claro , não é melhor meio de .

[ Estudo de Caso 14]

Milagrosamente sobreviveu ao acidente do OL

    Às 17:00 de 29 de dezembro de 1991 mais ou menos, uma mulher de vinte anos de idade, de
Nishi- Funabashi Station a 500 metros de frente para a ponte , pule para o eléctrico da linha 
Musashino condução tentou o suicídio . Ela é uma empresa de informática da cidade de Chiba 
celibato OL , estava em seu caminho para o trabalho . Sete metros de altura da ponte , apenas 
cair inteligente há bondes vai morrer. Ela fica perto do bonde entrando seus 10 metros ou mais
para pular na pista , seguido pelo bonde passar , o motorista foi " Oh, pressionando os freios de
emergência !" Após o bonde parou na penúltima sexta secção do carro sob o carro , mas seu 
corpo só
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Qiao apanhado no meio de duas faixas , não ficou ferido. Ela foi diagnosticada com a cabeça e 
cintura semana para ser tratado por uma contusão . A razão para a sua salvação , porque 
fisicamente menor, a volta não foi viciado e paragem antes da causa desaceleração do veículo . 
Caso contrário , o corpo vai ser envolvido e foi esmagado até à morte. Embora ela fala motivo 
para suicídio, mas de acordo com seus amigos, disse recentemente com um homem não 
relacionados relações normais .



[ Inspeção do caso ]

    E salto e queda , é também um meio de usar dois altamente letal , mas não morreu , no caso 
raro. Originalmente saltou de uma altura de sete metros a ser também cai bastante graves , 
além de bonde passou novamente no exemplo acima, não foi apenas o único leve contusão , o 
que é realmente um milagre. Nem avançar o corpo preso no meio das faixas , mas 
acidentalmente cai meio das faixas , isso é um milagre. Não tem que ser chamados de " 
homens-bomba " suicídio feminino fazer ? Ela também saltou da ponte para o eléctrico , os 
resultados do primeiro carro mal triturados e depois caiu para a cabina e morte. Há uma causa 
digna de pensar , isto é, ela decidiu cometer suicídio o dia ea hora . 29 de dezembro de 1991 é 
um domingo. O trabalho deve ser de um dia ou dois dias antes do final do primeiro , e por que 
ela saiu à noite na companhia de mais cinco minutos? O que ela está fazendo isso ? De 
qualquer forma, ela está determinada a cometer suicídio. No entanto, por causa desta situação
inesperada , é difícil dizer que isso pode suicídio certamente bem sucedido.

[ Estudo de Caso 15]

Saindo os dois pés e uma mão ferroviários sobreviveu tentativas de suicídio Mulheres

    T no fev 1955 acidente fracassada tentativa de suicídio , quando ela tinha dezesseis anos de 
idade, estudante do segundo ano do ensino médio. Dez da noite ou assim, ela correu para a 
linha Odakyu da estação de Shinjuku apenas uma partida eléctrico rápido da plataforma de 
front end " como sendo ferrovia saltou loucamente atraído . " Depois de travagem eléctrico 
rápido parado. T, tornozelo direito , que faz parte do joelho esquerdo, ombro 15 centímetros 
abaixo do dedo anelar da mão direita e dedo mindinho estão cortando . A única polegar 
esquerdo restante, indicador eo dedo médio de três dedos . T estava desesperadamente 
gritando: " quente ah, ah quente " , logo perdeu a consciência. Foi levado de ambulância para o
hospital, em coma por uma semana, e assim recupera a consciência e saber a sua própria 
situação, é o décimo dia após o acidente ele. T estava desesperada pensei : " Só então morrer 
uma só vez " , então eu acredito que as palavras da Bíblia ministro cristão e decidiu viver . 
Agosto descarregados pernas protéticas estão instalados. No segundo ano, com o pastor 
casado, tinha dois filhos e, agora, ela está envolvida em atividades para promover a vida é 
preciosa palestra .

[ Inspeção do caso ]

    O front-end do local próximo ao acidente eléctrico apenas começando seus erros , mas o 
pescoço e outras partes do corpo podem causar ferimentos fatais não estão saindo , eu tenho 
medo é apenas coincidência. Mas o caso também sabem eléctrico

Velocidade deve ser o mais cedo melhor, mas mesmo só começar cortando galhos bondes 
ainda tem o poder ,

Isso é para dizer às pessoas " se falhar suicídio ferroviário é tal " raros exemplos .

[ Estudo de Caso 16]

Túnel Seikan em mulheres esmagados



    Março de 1991, o túnel de Seikan Yoshioka fundo do mar perto da estação de vinte e seis 
anos encontrado em um corpo feminino. Mãos e pernas são cortadas completamente acima da
testa . No entanto, Yoshioka submarino estação Túnel Seikan é estações não tripulados em dois
lados perto da estação de prevenção de desastres do túnel , o bonde não está encaixado, não 
as pessoas comuns podem facilmente no lugar , como ela iria morrer em um lugar como esse ? 
Os resultados sugerem que a mulher desaparecida desde antes de que uma vez que, no dia 18 
decidiu voltar para Tóquio
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Casa , as coisas acontecem no caminho de volta para casa de Sapporo. Não muito tempo atrás 
ela era um colapso nervoso pouco, eu não sei de onde a sua mente a morrer, multiplicado pela 
mesma data dez horas da rede Express, os próximos três cinqüenta ou então através da 
estação submarina Yoshioka , aproveitar a ocasião do trem arrastou em marcha sala de palma 
do carro, abrir a janela , e então mentir para o outro lado dos trilhos , foi morto a cerca de 4 
caminhão passar. No dia 18 , ela ligou para casa e disse a seu pai : "ir para casa".

[ Morte Inspecção ]

    Morto superior deitado sobre os trilhos , especialmente na área metropolitana é muito 
difícil. Mas ela inventou um "suicídio túnel " na área metropolitana pode ser usado . Em todos 
os lugares para encontrar a cidade dos mortos, mas também para se preparar para a diversão 
suicídio ferroviária, há muitos metrô parece um bom lugar desconhecido. Para entrar no 
caminho de condução, a principal condição que deve ser cercado pela escuridão . Na região 
metropolitana na passagem de nível e não deixe que as pessoas vêem a noite maior 
possibilidade , o motorista também é difícil de encontrar. Na verdade, este corpo feminino , é 
uma meia - hora depois de quarenta e cinco ou assim só para descobrir que o motorista é 
completamente inconsciente . Completamente cortada acima da testa também é um ponto 
importante . Você pode imaginar as rodas do trem enorme força de corte . As pessoas 
especularam que ela estava deitada sobre os trilhos , o que é retirado da condição corporal . Se
o acidente de voar , em seguida, foi esmagado em pedaços , em muitos casos , recumbent , 
corte em duas shabu clique sobre ele. Mesmo em frente à estação de tentar se jogaram na 
frente das pessoas , esta é uma grande inspiração . Em  西村京太郎 história de detetive , há 
também estão assumindo feminino estação subaquática corpo Yoshioka encontrei o enredo , 
talvez ela leia o livro em seu lugar. Dito isto, no chão ao lado五 ○ metros de profundidade no 
fundo do mar , no frio cortante e no escuro , pode relaxar no trilho e esperar por 10 minutos , é
difícil imaginar o medo extremo de terror do que a experiência geral de pessoas comuns disse 
que é difícil de imaginar. Psicologia antes de cometer suicídio , é indescritível .

[ Suicídio Mapa (3 ) ]

        Três da montanha originais

  

  



    Suicídio e outras atrações , agora é deliberadamente foi para o Monte Mihara suicida pessoa 
é, provavelmente, não muito, no entanto, os benefícios do vulcão não está envolvido cadáver. É
uma cratera Fam , e ao contrário do mar de árvores como a grande busca de cadáveres , a 
partir desse ponto , ainda tem o seu valor em uso, deve ser introduzido.
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[Histórico]

    A Ilha Grande está localizada em Izu Islands Mihara resort de montanha de como seria 
suicídio? Agora sabemos que as pessoas ainda não estão muito motivo para ser rastreada até o
misterioso caso de 60 anos atrás. 24 de fevereiro de 1933 , vinte e uma mulher prática 
embarcou dois estudantes de instituições de ensino superior Mihara montanha. Um deles disse
que uma " homenagem a você", e saltou para a cratera, e uma outra pessoa que está hesitante 
quando foram resgatados. Dois homens, estar pronto para cometer suicídio juntos , e isso por 
si só é suficiente para fazer cerca de chocada, e depois de uma investigação que as estudantes 
do sexo feminino no 09 de janeiro um mês e têm um outro amigo embarcou Mihara Hill, e 
também o suicídio e sua amiga só voltei aqui. "Morte descobridor " sociedade sensação 
incidente, eu não sei qual a razão, principalmente, homens e mulheres jovens para cometer 
suicídio voluntários se reúnem para o Monte Mihara , o tempo de três meses, a principal 
produtora Trinta e dois do suicídio, tentado por sessenta e sete eventos dramáticos de pessoas.
A verdade é que isso se torne uma testemunha das meninas há um mês pelas pessoas 
encarregadas de acompanhar as pessoas a cometer suicídio, um mês mais tarde , alguém 
ocasionalmente, confidenciou a seu suicídio , de modo que ela introduziu Mihara coisas 
montanha acabou por o homem repetidamente forçou-a a " Seja um desbravador " last resort 
teve um gol com os amigos Yamaguchi . Os resultados neste ano , houve homens e oito 
montanha Mihara ○ 四 em ,四 ○ mulheres e um homem , mil do total de suicídios , e até 
apareceu no topo , após a reunião foi agradável e saltar juntos, mas também na turnê que dizer
" Adeus, todo mundo", eo homem pulou . Então, de repente se tornou suicida Mihara 
Mountain Resort.

[ Método de salto ]

  

    Quatro semanas de descanso da cratera no cume da boca ou lojas de souvenirs montanha 
caminhou em direção a roda interior. vulcão

Ao redor da boca , só a roda montanha interior sem entrada

E não pode espreitar para dentro da cratera, como saltar

Então, só depois de uma coisa momentânea por cima da cerca

    Yamaguchi flashover quando pendurado no meio em abrigos sob rocha ou na parte inferior , 
mas mesmo caiu magma vulcânico alcançar a região há muitas situações ( caso 17), mas 
também devido à inalação de ácido sulfúrico e coma, quando combinada com a queda caindo 
as colisões , algumas horas será a morte . Embora não seja algo Mihara Hill, 1948, depois de 



deixar de seguir Dazai " também trouxe -me ir " nota de suicídio e mergulhar Aso juventude, 
pendurado em 1500 ○ metros de rocha, finalmente puxado up. Na verdade , de acordo com os 
dados da pesquisa , a partir de Aso passar para baixo二四 ○ metros , a temperatura da rocha é
um ○ ○ graus , o ar é de sessenta e cinco ‧ seis graus . Ir hora de prestar atenção , não deixe que
as pessoas no observatório montanha encontrado.

[Transporte ‧ alojamento]

    De Tóquio , Yokohama, Atami, barco Ito para a Ilha Grande , a partir de Haneda , Chofu 
também direcionar a aeronave , como a boca até o topo do Monte. Mihara, você pode usar um
ônibus ou táxi. Alojamento em Monte Mihara oitavo parágrafo do Oshima Onsen Hotel , Port 
Motomachi e Okada tem hotel de tamanho , bem como quinta estalagem, e , em seguida, 
cometeu suicídio ao vivo nos dias de hoje não é ruim.

[ Estudo de Caso 17]

Da boca de Mihara montanha para escalar os homens de parede

    Às 13:00 em 03 de dezembro de 1956 sobre um jovem (29 anos ) do sexo feminino (26

Anos de idade) , tanto saltou de Monte Mihara cerca de sessenta metros de profundidade 
vulcão. Mihara montanhas são no mesmo ano foi grande erupção em janeiro, quando dois 
homens saltaram também pode ver o novo incêndio causado pelo magma

Yamaguchi .

    Recebeu a notícia da equipe de resgate enfrentaram a erupção de

Calor insuportável e gás ácido sulfuroso baixo acampamento

Resgatar . As pernas da mulher presos em três enfrentaram o lava

Em uma chama, não pode se mover , não tem possibilidade de resgate , os homens são um 
pouco longe do fogo , coberto de sangue no gemendo . Porque ele é consciente, o pessoal de 
resgate assumir essa perna homem ferido, tentando se mover mais de dez metros de rocha 
projetando lugar relativamente seguro . Até este ponto , chegou até tarde da noite , então me 
virei para os portos do vulcão , desta vez é um 03:15 .
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    Mas na manhã seguinte fui para o resgate , mais uma vez , o homem vem contando com sua 
própria força para subir as portas do vulcão , lá em baixo. Completamente incapaz de usar as 
pernas , rasgando lenços cabeça enfaixada e mãos, mão cavou dois buracos na parede do 
vulcão, no buraco no joelho após a subida , cavar dois subida, constantemente re- cobrir esta 
ação , permanecendo subir completamente gradiente de cerca de 70 graus da parede da 
cratera , o tempo é quatro horas ou assim. Experimentou um salto começar a partir de 15 
horas de deathmatch . Seu rosto devido à coagulação do sangue e preto , contusões esquerda , 
mas apenas ligeiramente ferido, ao lado do lenço tem amarelecimento e caindo aos pedaços. A
morte da mulher , às onze horas da manhã parou . E perna esquerda abaixo do joelho 
queimado não mais, porque as pernas cheio de gás e inchaço , o rosto e as mãos não são 



alteradas. Motivo para o suicídio , supostamente ao longo dos anos para limpar a relação 
triangular.

[ Inspeção do caso ]

    Vitalidade é incrível. Quando ele foi resgatado quando os jogadores deixaram na rocha ", 
queria saltar novamente , mas desta vez o rosto da criança emerge na frente , querem viver a 
fé brotando . " Depois que ele disse isso, e essa pessoa não é , desde o início ir tentar suicídio. 
Saltou inclinação setenta , sessenta metros de profundidade precipício , mas apenas pelo 
ponto de lesão foi um acidente, mas um salto direto para participar do magma no interior da 
cratera é extremamente raro, e mais estão a meio caminho e , em seguida, bateu nas pedras 
cair para o fundo da cratera, e morte devido ao calor e gás. Cratera do vulcão na terrível , as 
pessoas falavam sobre o suficiente. Ele descreveu a cena quando a parede de escalada do 
vulcão : "Por causa do calor intenso e pulverizar os gases de enxofre , o rosto quente, sem 
fôlego. " Mulher tocou com sucesso magma atingiu a meta , mas o corpo foi terrível.

    Esta história ilustra , o elenco cratera

O suicídio em si , a localização e quer deixar cair vistas mortas

Chi é muito crucial.

GAS- ENVENENAMENTO

Afogamento
Gráfico com os níveis desse método:

Grau de dor  ●  ●  

Grau de preparo  ●  ●  ●  ●  ●

Grau de feiura  ●  ●  ●  ●

Grau de incômodo aos outros  ●   

Grau de impacto  ● ●

Grau de letalidade  ●  ●  ●  

Escolha um do tubo de escape do carro leva a janela do carro , ea diferença bloqueado, muito 
tempo e esforço, mas você pode morrer facilmente , não Sizhuang muito feio .

                        W Adams envenenamento

    Para evitar os erros que eu tenho que deixar claro que , ao gás de cidade é improvável que 
morrer tão feliz. Na sala de ligar o interruptor de gás, e depois cair gradualmente gradualmente
coma ...... isso já está ultrapassado . Agora, os de gás, companhias de gás da cidade no passado 
por causa do gás é convertido para o envenenamento por monóxido de carbono causada por 
gás livre , com exceção de algumas áreas fora da morte por envenenamento não vai acontecer. 
GLP também é livre de monóxido de carbono. Mesmo morto , não era nada asfixia por falta de 



oxigênio . Envenenado e morto hipóxica , sentir a dor é diferente. Em geral , o veneno é muito 
confortável de morrer. Pode facilmente suicídio envenenamento na sala sete ○ era feliz está 
desaparecido. No entanto, as emissões de gases que contêm monóxido de carbono dos 
veículos , ou com força mortal . Na verdade , a corrente de "suicídio gás " tinha sido 
amplamente substituída por um gás tal emissões. Se você quiser usar o gás propano ou gás , 
ele só está preparado para suportar a dor pior do que morrer , tome a sua boca chupar tubos 
de gás , em uma pequena sala cheia de gás, e, finalmente, morrer de abordagem asfixia. Se 
você tiver sorte , como a menina de dezessete anos de idade, como o momento de abrir a 
sufocar tubo. Dito isto, algumas famílias equipados com dispositivos de segurança, das 
emissões de massa descarregadas automaticamente parar depois de algumas horas , mais não 
há perigo de explosão,

Portanto, é melhor não considerar gás suicídio em casa.

    Se você quer morrer de asfixia , então não há necessidade na sala cheia de gás, a partir da 
cabeça cobrir uma

O saco de plástico na linha. Parece que um pouco primitivo, mas todos os anos há mais de uma
centena de pessoas estão usando este método, pois

Matar. Fora saco de plástico e, em seguida , ao mesmo tempo e do uso de drogas e de outros 
métodos de suicídio , o melhor ( processo 19 ) .

    Da mesma forma, embora não envenenado, mas não na sala cheia de gás ignição pessoas 
mortas . O método é simples , adequado para o suicídio impulsivo. No entanto , embora haja 
foram mortos matando efeito , de fato, as queimaduras no corpo, dor por vários dias e depois 
morrer muitos exemplos , causou grandes danos ao ambiente se a conclusão bem-sucedida 
não entender, por vezes, apenas causar um incêndio apenas, não é recomendado.

[Pronto ]

Encha o tanque de combustível
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    Os métodos de suicídio no carro , é preciso primeiro preparar 3-4 tubo de borracha metros 
de comprimento e fita. Mangueira de exaustão deve ser com base na espessura , você pode 
comprar no supermercado , não está disponível quando a espessura das camadas de fita em 
volta mais, então ele não vai vazar e não vai cair . Em seguida, o tubo ligado ao orifício de 
escape , para ser firmemente fixado com fita adesiva e, em seguida, inserir o tubo da janela, 
Chuang Feng também bem vedada com fita coluna . Este carro tornou-se selado , fechou a 
porta para sentar-se no motor , então o assento reclina , jogador audio do carro para ouvir 
música enquanto lentamente em direção a estrada permanente sono. Deve tomar o 
preenchimento gasolina. Se os vizinhos não for cuidadoso , carros estacionados em sua 
garagem pode ser, mas as pessoas não conseguem ver a floresta melhor, e ter um resort 
sazonal é um excelente lugar por causa do pouco interesse . Ou capuz de conjuntos de 
veículos , por isso não vai mesmo ouvir música para ser encontrado indicador de som .



Confirmar se o monóxido de carbono

    O suicídio no quarto, o primeiro gás usado para confirmar a presença de monóxido de 
carbono, mas igualmente se o dispositivo de segurança. O resto é oxigênio ou morte por 
envenenamento por monóxido de carbono deve Chuang Feng hermeticamente fechado , em 
Chuang Feng e postou um pouco mais de fita na porta, pronto a dormir depois de ligar ele. Gás 
propano por causa da maneira mais pesado do que o ar e, portanto, deve ser deitado no chão .
Em contraste , o gás é mais leve do que o ar , tanto quanto possível, em locais elevados é 
melhor. É claro que ter a mangueira coragem recheado em sua boca , era melhor . Usando esta 
técnica deve quebrar inesperadamente muitas pessoas, este escritor Yasunari Kawabata é 
suicídio , há também a cabeça no fogão a gás , na calada da exemplos. Saco plástico cobrindo a 
cabeça do caminho, não vazar infalível, amarrou uma corda no pescoço é bom.

[ Depois ]

dor mínima

    Com o aumento da concentração de monóxido de carbono no ar , aumenta o tempo de 
inalação , tonturas e freqüência cardíaca, e logo perdeu a consciência até a morte. Isso ocorre 
porque a hemoglobina transporte de oxigênio no sangue de oxigênio , duzentos ou até três 
vezes a força da combinação com monóxido de carbono no sangue para formar "O monóxido 
de hemoglobina de carbono " , deixando as células do corpo , devido à forte redução da oferta 
de oxigênio . Carro por: concentração de monóxido de carbono contido nos gases de escape é 
de cerca de cinco por cento ○ ‧ ~ ○ ‧ quatro concentração de hemoglobina monóxido de 
carbono no sangue atinge 30 por cento da primeira sentiu-se tonto , dor de cabeça , cansaço, 
fadiga Tuberculose , determine é reduzida. Quando você chegar a quarenta por cento , 
náuseas, incapacidade de querer fazer as coisas e não há
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Sensação de fadiga . Alcança 50 % da pele , devido à relação entre o monóxido de carbono e de
hemoglobina no vermelho , a hipotermia . Alcançar a 60 % quando a falta de ar , parecia 
abatido, incontinência, convulsões . 70 por cento morreram logo parou de respirar ( ver Figura 
2). Intoxicação em um suicídio carro, cerca de meia hora a uma hora será inconsciente.

  ● concentração Figura 2 de monóxido de carbono no ar e respiração do tempo, pode causar a 
morte na Área A, Área B, pode causar intoxicação na Área C não teve efeito.

" A maneira mais bonita de morrer " deve ser evitado Defecação

    Em todos os cadáveres de suicídio , as pessoas diziam gás cadáver suicídio era "a mais bela ". 
Estado -de-rosa , devido à presença de monóxido de carbono no sangue de hemoglobina pele 
mostrando rosa, seu corpo vai ser tingido foi encontrado. Cãibras quando as roupas podem 
desordens, mas não há nenhuma relação . No entanto , a situação ocorre frequentemente 
incontinência. Intoxicação por monóxido de carbono no banheiro dos homens em casa, na 
cozinha e na cama tem excrementos . Porque o reto não é fezes falecidos , por isso sabemos 
que era dele. Nessa altura , devido à água do banho e queima de ar produz monóxido de 
carbono, tanto na cozinha e o leito esperar mais tempo , e após a defecação , a casa de banho 



após a morte. Geralmente, haverá ainda incontinência consciente. Para as pessoas que vêem 
um corpo limpo , para ir ao banheiro antes absolutamente essencial.

[Nota ]

Cuidado com explosão

    Forma de suicídio no carro, porque o monóxido de carbono é mais leve que o ar, por isso às 
vezes de Chuang Feng gás respiradouro para fora. Durante este período, foi encontrado, ou se 
houver a gasolina acabar, por isso aconselho a Chuang Feng bloqueio local apertado. Embora a 
morte por envenenamento menos doloroso , mas em um tempo maior , sem perda de 
consciência, então , dor de cabeça , náuseas provavelmente última , por isso, enquanto a tomar
pílulas para dormir é melhor. Colocar gasolina no carro , bloqueando bom Chuang Feng , as 
pessoas com um cobertor cobrindo as janelas da frente para ver o interior , e depois dormir 
dose de comprimidos de sessenta homens realmente sido acordado, informar a polícia depois 
de ter sido encontrado. Embora ele gritou: "Eu tenho o direito de morrer " , mas ainda foi 
violentamente puxado para fora do carro. Nem todos os métodos são

Perda de consciência lentamente.

    Em uma sala cheia de gás, com particular atenção é a explosão. Piscar de luz no local até 
fluorescente,

Pode causar uma explosão. Se a causa do Big Bang, compensações enormes estará de volta , 
mas muitas vezes encontram-se neste

Gás não foi rodeado por morte em muitos casos ( processo 18 ) . Algumas pessoas , como o 
primeiro pedaço de papel chamado " Off gás apertado

Interruptores, portas abertas e os gases de escape janelas, devido ao risco de explosão Não use
interruptores elétricos e combinar " para alertar outras pessoas a prestar atenção, e depois 
cometeu suicídio , como gás, da explosão ter bastante atenção. Suicídio com envenenamento 
por monóxido de carbono no apartamento do caminho, mas também prestar atenção às 
pessoas que moravam no andar de cima . 1976 , de dois anos de idade, mulher suicidou-se na 
casa apartamento usando gás, o resultado que eu não estou morto , mas dormindo no andar 
de cima mulher de vinte anos de idade, morreu por causa de envenenamento por monóxido de
carbono. Isto é devido ao peso das causas de monóxido de carbono . Mas as famílias dos 
falecidos , investigados tentaram o suicídio dos pais , proprietários de apartamentos, policiais e
unidades de fogo de responsabilidade de gestão para o tribunal requerente dois , três ○ ¥ 
70.000 de indenização. No interior do gás de cometer suicídio , as pessoas devem ter em conta 
é a maneira mais fácil de causar problemas.
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    No caso de salva-lo , e enforcado pela mesma causa dano ao tecido cerebral por falta de 
oxigênio , possivelmente ao longo da vida deixar sequelas graves. No entanto, muitas vezes 
chamado de "a vida deixar sequelas graves ", esta frase não é limitado ao suicídio gás. 
Suspensos , salto, acidentes , drogas, suicídios , etc todos são da mesma forma , com a 



finalidade de cometer suicídio , esta é também uma questão de disciplina deveria ter pensado 
nas consequências.

[ Estudo de Caso 18 ]

Gas tentou o suicídio porque os homens foram condenados

    Abril de 1978, que mora em Fukuoka -cho acampamento habitação 47 homem 
desempregado tentou cometer suicídio com um gás, Por volta do meio dia , ele caiu na ilusão 
de sintomas de intoxicação estimulantes. Mistress deixando angustiado porque ele pensou em 
suicídio, colocar em barris de fora da mangueira de gás propano puxado banheiro, interior 
preenchido com gás. Mas depois de um longo período de tempo não morreu , duas horas após 
o ponto que você quer fumar enquanto momentos mais leves , o gás explodiu. Explosão 
causou uma casa para viver em acampamentos cho vinte e oito pessoas foi de uma , 240 
milhões de ienes perda , nove pessoas ficaram feridas, ele mesmo hospitalizado por um mês de
tratamento de queimaduras. Ele " pecado vazamento de gás" sendo processado seguindo 
fevereiro Iizuka , Fukuoka ramo Tribunal Distrital dos " graves consequências para os feridos ", e
condenou-o a oito meses de prisão.

[ Inspeção do caso ]

    Esta é a escolha do processo de suicídio explosões de gás, mas se os danos causados ao 
redor tentada e será condenado . Porque, no quarto onde o próprio gás é equivalente a 
afundar drenar " pecado vazamento de gás " dentro Criminoso cento e dezoito primeiro 
parágrafo japonês : "No gás , eletricidade ou vapor de fuga ou saída , ou o bloqueio da vida 
humana , o perigo físico a pessoas ou bens , punível com até três anos e 10 milhões ou menos 
excelentes. " semelhante a este exemplo é de 1976 , um apartamento numa empresa de vinte 
anos de Osaka , que também tentou utilizar o gás no interior tentativa de suicídio , o que 
resulta numa grande explosão, um queimados, aproximadamente sete dez vítimas de " 
vazamento de gás pecado " e " fogo pecado negligência grosseira" (devido a danos por fogo 
dos outros para habitação e outros crimes ) acusação . Mesmo se ele cometeu tentativas de 
suicídio , não pode fugir a responsabilidade . A partir dos exemplos acima podem saber , em 
casa duas horas de propano ou não pode morrer, mas , em seguida, vinte e oito riscos de 
explosão causados por pessoas , só tenho um mês de tratamento para os ferimentos sofridos. 
No interior cheio de gás, que expirará em breve , mesmo porque você quer fumaça e isqueiros ,
e parece que ele é um idiota , mas na prática as coisas são ainda muito.

[ Estudo de Caso 19 ]

De acordo com o manual de instruções do suicídio homem suicida

    Julho de 1983, um homem vestindo sunga mergulhar no banho de água fria, com um saco de
lixo preto sobre a cabeça , usando uma corda em volta de seu pescoço e amarrado no homem 
estranho janela ( então com 46 ) do corpo , foi encontrado . A morte de seu quarto 
apartamento para encontrar uma analgésicos " saco vazio quarenta Neve Andress ' , parece 
que ele

É de tomar a droga e , em seguida, depois de este método de suicídio.



    No mesmo ano, ainda na sala para encontrar o manual de instruções publicado no Japão 
"suicídio - a maioria eutanásia

Method " ( Tokuma Shoten ) , e em referência a uma pasta em um cinto. Em 184 , como pode 
ser

Eutanásia significa de suicídio com , descreve quatro combinações: "Um, com sacos de 
analgésicos e plástico sufocando

Interesse , em segundo lugar , eles podem chegar a níveis tóxicos de um grande número de 
drogas e carro envenenamento dos gases de escape causado , três , analgésicos e hipotermia 
anormal ( longa imersão em água fria ); quatro , analgésicos afogamento. "Ele é um escolhido e
três com o suicídio. Ele foi o antecessor de Tóquio interior tribunais - Korakuen Stadium 
vendedor, desapareceu há um ano , e mais tarde deixou sua mulher e os filhos, em uma 
pequena sala de estar , a vida alcoólica. Falta razões, é dito para fazer uma dívida, para serem 
caçados e escapar credores.
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[ Morte Inspecção ]

    Apesar de sufocamento com sacos plásticos suicídio doloroso, mas é muito simples assim. 
Analgésicos " dose letal de neve Andress 'não pode ser alcançada , mas o papel da droga e frias
causadas por hipotermia , respiratório function'd ser úteis para reduzir . Manual de suicídio 
grande papel não pode ser ignorado . A versão original deste livro foi publicado em França em 
1982 e logo teve seis indivíduos afetados e suicídio , causando grande repercussão , tornando-
se o manual de best-sellers . Algumas pessoas se referem a isso, a partir do " British Society 
Eutanásia " manuais emitidos pelas restrições Membros, assim descrito está correto. Mãe nega
que o livro também cita parte do material do livro. Curiosamente, ele deliberadamente , a fim 
de que os outros saibam que "olhar para esta seção do morto ", enquanto um clipe de cinta. 
Na França, também virou a página e , em seguida, cometer suicídio pessoa de referência , 
tentando atrair a atenção do mundo através deste método pretende ser clara e simples.

[ Estudo de Caso 20]

Os sacos de plástico para o suicídio perdedores experiência

    Novembro de 1974, em Kawasaki encontrado um homem de 18 anos na cama com um saco 
plástico para prender o nariz ea boca , e depois o elástico envolto mortes asfixia. Há dois 
quatrocentas palavras sobre a mesa do manuscrito, os resultados dos testes escritos de vários 
métodos de suicídio, o título era "experimental ". Pode-se ver que os jovens estão fazendo o 
saco plástico para prender o experimento do suicídio boca, sufocado . Suas notas são escritas 
assim: ". ( A) 15 minutos após o início do experimento , respiração rápida, dormência nas mãos 
e pés Vinte e cinco minutos depois, paralisado , respirando triplicou em batimentos cardíacos
一二 ○ Se você não pode se mover na cama sobrevivência 30 minutos . (2) cerca de uma hora 
de distúrbio cerebral , morreu cerca de duas horas em um saco plástico deve ser removido 
antes disso, massagear o coração. "



[ Morte Inspecção ]

    Ele parece usar sacos plásticos para cometer suicídio, é o resultado de " aperto -> dormência 
-> paralisado -> batimentos cardíacos ->

Ausência "para a morte. Então , por que ele não é capaz de retirar o saco plástico é? Pode levar
em conta as seguintes razões : ( a) imediatamente se apressaram quer sufocar quando 
removido, mas não esperava que logo mais ansioso que esteja inconsciente : (2) lentamente 
perdeu a consciência , o corpo também está paralisado , sem ouvir ditando em coma. Se a 
primeira entrada (2) estiver correta, então temos vindo a escrever suicídio asfixia é doloroso, 
mas na verdade ele pode ser uma maneira bastante desconfortável . No entanto, este 
sentimento é sobre os momentos finais não pode experimentar , os médicos contam com 
especulação de saber. Então , dizer que vários " Experiment Death" na medicina é uma 
informação extremamente valiosa.

CHOQUE ELÉTRICO

Gráfico com os níveis desse método:

Grau de dor  ●  ●  ●  

Grau de preparo  ●  ●  ●  ●

Grau de feiura  ●  ●  ●  

Grau de incômodo aos outros  ●   

Grau de impacto  ● ●

Grau de letalidade  ●  ●  ●  

Desvantagem é que por alguns segundos, quando o choque e dificuldade fio descascado , que 
é geralmente imaginado mesmo uma abordagem moderada .

                        choque elétrico

    Ministério japonês de Estatísticas de Saúde mostram que em 1991, ano 19.875 suicídio , há 
cinqüenta e seis o menor número de pessoas que utilizam o método de suicídio choque 
elétrico. E , curiosamente, os homens de 53 pessoas , 95 por cento do total. Pode-se dizer que 
quase só os homens usaram meios de suicídio. Baixos valores globais não é a razão , mesmo 
em mais de uma pessoa ○ ○ estatísticas , onde mais de 90 por cento e os homens, alguns dizem
que pode ser a razão especialmente as mulheres com medo de eletricidade. Mortes por 
suicídio electrocussão é devido a uma súbita cessação da respiração , parada cardíaca , choque 
causado,

A dor é realmente apenas uma coisa instantânea . Um médico diz , choque elétrico , o suicídio 
é uma das formas de morte confortáveis .



    Abordagem é muito simples. Tira os fios de um fio exposto , conecte o poder de tocar o peito
ou

Para trás . Impulso de querer morrer, e este é o melhor meio . A desvantagem é tentada em 
muitos casos,

Mas há consequências particulares, é um desejo de ser repensada em um bom caminho .

[Pronto ]

Energizada para o coração

    Secretamente entrou na subestação para tocar a secção corrente de alta tensão é a maneira 
mais fácil , mas que é assustador. Ou em sua própria casa , em seguida, fios , dois terminais 
ligados ao corpo e colocar depois o timer dormindo. Um fio de cobre ligado ao peito , o outro 
ligado a parte de trás, se você não quer ficar no peito, ligado às duas mãos
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Pulso é necessária. Há dezesseis anos de idade, do sexo feminino estudantes do ensino médio 
a um fio enrolado no dedo polegar da sua mão direita, e outro ligado ao colete cometeu 
suicídio. Mas, para isso , devem ser amarrados aos fios do coração mais perto do polegar 
esquerdo é melhor. Uma extremidade do eletrodo também está em sua boca , a outra 
extremidade no ânus usando um cientista nuclear suicídio timer, mas como ele não faz o fio de 
cobre da boca fora e dormir ainda é um mistério , isso não é para imitar as formas e meios para
a bom. Fio de cobre gravado ao vivo sobre ele, em seguida, colocar as partes do corpo em 
contato com a pista molhada , a resistência é pequena, o melhor. Em circunstâncias normais , 
mas também reduzir a precisão dos atuais fatores irracionais , pode querer usar algodão ou 
gaze úmida do porão . Wet algodão disponível quando a água salgada , se podemos ter alguma 
pomada usada para fazer um ECG , a resistência seria menor . Também moeda rodada útil 
escolher fazer exemplo indutor . Claro que, os dois arames de cobre estão ligadas ao peito é o 
método mais fiável . De qualquer forma , o que importa é fazer com que o coração do poder. 
Aumentar a tensão do transformador, fatal grau ainda maior . Neste caso , as pessoas ainda são
capazes de dormir muito, então a beber vinho. Temporizador é de cerca de duas horas depois 
da hora de o mais familiar. Definir três horas da manhã, mais exemplos, ele deve ser é a 
verdade. Em suma, para minimizar a resistência e melhorar a tensão é a mais importante. 
Banhar-se no início do aquecedor ou barbeador elétrico jogado na banheira também 
condutora , mas a confiabilidade é muito baixo, a fim de melhorar a condutividade elétrica em 
água quente , adicione um pouco de sal seria melhor.

[ Depois ]

Dor aguda momentânea

    O maior problema aqui é o momento em que a corrente através da consciência humana é o 
que é? Use maneira timers , se realizado sem problemas de acordo com a programação, então, 
antes de ir dormir depois de algumas horas de cem volts de eletricidade através do corpo seria 
imediatamente causar contração cardíaca , poucos segundos após a perda da consciência, 



parada cardíaca e morte da circulação sanguínea. De acordo com um médico observou : Estado
normal vai produzir dor aguda instante, relaxantes musculares chegar tão facilmente em suas 
mãos , por isso , inevitavelmente experimentar espasmos musculares , como o consumo 
excessivo de álcool ou tomar pílulas para dormir pode obscurecer a consciência, no sono Enron
morrer. Neste momento, embora a perda de consciência, mas o corpo irá contrair todo . Não 
há outra maneira de dizer : apenas alguns segundos ou uma perda súbita de consciência coisa ,
mas você precisa esperar até que o coração pára de bater cerca de três minutos . Um choque 
elétrico, coma recuperou a consciência após o homem no "momento" que quer dizer : " De 
repente, senti um controle de força será inconsciente. " Então, depois de um curto-circuito 
quando a viagem atual não vai fazer? As empresas de energia que " esta situação não está fora.
" Avaliado por um médico legista disse : "Até agora não houve nenhuma viagem como ". Assim,
quanto a este ponto , parece não preocupar. Uma vez que se sentar dois, ○ ○ ○ volt cadeira 
elétrica ainda não é pessoa morreu imediatamente condenado, em seguida, um membro da 
família ○ ○ volts suficiente? Algumas pessoas podem se sentir desconfortáveis sobre . No 
entanto, a tensão não é tão elevada quanto possível. Resistência da pele , no estado seco é , ○ 
○ ○ a dois ohms , ○ ○ ○ ohms ( a impedância de mulheres do que homens), para manter este 
estado a intensidade máxima da corrente através do corpo de uma só ○ ○ mA. Esta resistência 
pode provocar o coração parar de fibrilação ventricular pode fazer a corrente mínima . Claro 
que, se a pele húmida pode ser menos do que um décimo da impedância , de facto, no caso de 
grandes quantidades de tensão sobre o coração

Corrente fraca sujo é invertido facilmente causar fibrilação ventricular, uma coisa perigosa. 
Além disso, a mais perigosa para a eléctrica humano

Ciclo de cinco ○ ~ sessenta hertz, eo ciclo atual casa é a mesma , vindo da tomada de

DC é mais do que provável a causar fibrilação ventricular. Isto é, desde que a ocorrência de 
fibrilação ventricular em três segundos

Energizado para o coração, então casa一 ○ ○ volts pode ser completamente eletricamente 
morto.

    Morto no caminho banheira, a causa da morte foi parada cardíaca ou choque. Energize o 
centro respiratório de paralisia cerebral e parada respiratória , mas isso é raro.

[ A condição corporal ]

Quase nenhum dano

    Eléctrodo toca a peça irá deixar vestígios de queimaduras, mas o corpo é quase nenhum 
dano . A resistência da pele
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Horas, às vezes até mesmo queimar marcas não. Ele parece estar em um estado de sono , o 
que também é um dos muito bonito cadáver.

[Nota ]



Aponte coração!

    Objetivo é o coração. Realmente quero morrer , então a outra parte não é aceitável. 
Certifique-se de tentar fazer com que a corrente através do coração. Se você quiser usar o 
timer, então morreu durante o sono , não se esqueça de prender firmemente o fio de modo a 
não cair da cama, mesmo em volta do corpo , uma vez que a perda de sono é alcançar o seu 
propósito. Eu morri , mas o corpo ainda está no tempo atual , desta vez , as pessoas vieram e 
tocaram o choque elétrico do corpo , por isso preste atenção , mas este suicídio não pode fazer
nada. Se não quer problemas para os outros , ele é identificado como " Não toque, perigo! " A 
nota dela.

[Caso 21]

Na pista banheiro choque homem suicídio

    Um dia, em abril de 1981, a seis horas Racecourse em Funabashi , Zhongshan, duas horas 
após o fim de toda a raça encontrou uma idade em torno de 50, altura一 六 ○ cm , atletas 
penteado corpo de um homem . Ele colocou fios conectados ao ventilador no banheiro ea 
outra extremidade presa com fita adesiva no peito e morreu de choque elétrico, o corpo tem 
sido duro quando encontrado. O falecido estava vestindo um terno de três peças novas , 
camisa azul apenas em linha reta engomadas , amarrada com um laço azul e branco , vestido 
com casaco amarelo palha , usando sistema de botas preto curto , muito arrumado . Somente 
em dinheiro em torno de oito, ¥ 350 , cigarros curtos ramificados esperança, centenas de 
isqueiros , escrevendo uma nota de jornal corridas de cavalos suicídio, mas não tem ainda 
compreender a identidade do falecido. Sua caneta vermelha deixou uma nota de suicídio no 
jornal escreveu: " . Que eu era um idiota , mas a vida é para o cavalo não ' m Desculpe As 
pessoas estúpidas para ficar realmente sinto muito, eu estou tão cansado dele! . ! ".

 [ Morte Inspecção ]

    Isso é fácil de conseguir um bom exemplo de um suicídio choque elétrico. Fios de cobre , 
provavelmente ele expostos aposta no peito depois de , em seguida, conecte o soquete ao 
mesmo tempo de acesso ao coração de eletricidade , causando parada cardíaca. Testamento 
para o "cavalo ea vida ao fracasso " é um ditado que diz , a versão social do jornal no dia 
seguinte com essas palavras fez manchetes relatou a matéria.

 [ Mapas suicídio (4)]

        Aldeia suicídio Kumatori -cho

    1.992 junho para julho, entre Osaka Kumatori -cho cada semana combinado total de cinco 
homens e mulheres cometeram suicídio . O primeiro menino morto Um rei sem emprego ( 17 
anos ) . Encontrado seis月 四日(星期四) . Então十 日(星期三) Construção de Mr. B (18 anos ) 
e 17 para (星期三) garçom do hotel Mr. C (18

Anos) , vinte Rider ( quinta-feira) o D do municipal do serviço público ( 22 anos) cometeu 
suicídio por enforcamento .七月 二 日(星期四) cho Sport University estudantes do sexo 
feminino dentro do seu próprio peito esfaqueado Mito E a cometer suicídio. Eu não sei o 



motivo, todos morreram na quarta-feira ou quinta-feira. O lugar também é muito próximo ao 
suicídio, concentrada em quinhentos metros de raio de alcance . Além disso, três pessoas 
formada há um ano e ambos são motociclistas ( equipe de vôo ) bad boys . Motivo completo 
para o suicídio é completamente desconhecido. Esta série de suicídio desmotivado chocou o 
Japão inteiro . Sua misteriosa medida, a história do suicídio no Japão, pode Mihara Hill " Morte 
descobridor " incidente comparável . Disse em um homicídio vantagem absoluta local, se a 
linguagem é homicídio , isso significaria há assim uma

Uma semana para matar um homem para matar cinco pessoas foram mortas

Magia existe, quando este suicídio estranho aparece

Inevitavelmente leva ao homicídio dizer. No entanto , não

Também acreditar também.

[Local de morte ]

    Diz-se que a população com menos de quatro milhões de pessoas, mas não é uma das 
cidades do país Kumatori -cho . Estação de autocarros param em frente de um grande edifício , 
a partir da rua comercial freqüente de pedestres. No entanto, o extremo ocidental da estação 
cho de táxi ao longo da Estrada Estadual七 ○ linha leste dez minutos, você pode ver no lado 
direito da terra rural existente. Neste bairro , cinco pessoas cometeram suicídio . Neste bairro 
andar fora . Madeira serrada em todos os lugares diversos e cabana agricultura . Localização 
suicídio você escolher qualquer escolha. Olhar avanço contínuo no local de suicídio a morte, 
pode perder o inimigo enquanto a bóia também é uma boa idéia para morrer continuamente. 
Sr. A eo Sr. B suicídio cebola cottage e pequenos armazéns foram derrubados , D monarca 
pendurado milho foram cortar uma árvore , apenas o C -jun enforcado fazendo casas de 
fazenda lá. Verão também é um pouco estranho , cabana de teto com vigas de um suicídio 
poucos é o melhor lugar. Local de suicídio local mostrado na Figura II.

[Método do suicídio ]

    Para cometer suicídio nesta cidade , a menos que não existe um método alternativo de 
enforcamento. Enforcado , ou mais , de acordo com uma corda ao redor da atmosfera. se

Empatados após o enforcamento , a corda é puxada no ar , o molde

Imitação suicídios consecutivos também foram realizados mistério

É interessante. Talvez, em sua re -emergência de locais

Morte que talvez você se tornou meios de propaganda

Atenção figura. Melhor não Xie Yishu , em seguida, adicione mais mistério.

[Transporte ‧ alojamento]

    Osaka por linhas JR do anel após a transferência para o Oriente Tennoji Osaka e linhas , 30 
minutos de
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Kumatori -cho Station. No alojamento Kumatori -cho chegou à noite, ou a intenção de 
descansar por uma noite para ir a uma pessoa suicida pode ser feito para apenas cinco minutos
da estação de Izumi Sano HOTEL ‧ New Yutaka

. Este é o recém-construídos hotéis de luxo , também é muito bom interior , único seis, ¥ 800 , 
quartos duplos quatorze, ○ ○ ○ ienes , é um preço razoável. Apressadamente para Kumatori 
-cho, você vai confundir o meio geográfico , é melhor chegar um dia antes , verifique com 
antecedência sobre o meio ambiente depois de ficar neste hotel, métodos de fabricação de 
cerveja e decidir com cuidado coloque o dia seguinte para ir cometer suicídio .

AFOGAMENTO

Afogamento
Gráfico com os níveis desse método:

Grau de dor  ●  ●  ●  ●

Grau de preparo  ●  ●

Grau de feiura  ●  ●  ●  ●

Grau de incômodo aos outros  ●  ●  ●

Grau de impacto  ●

Grau de letalidade  ●  ●  ●  ●

Enquanto não é a água, que pode estar em qualquer lugar

A fim de prosseguir. Momento, no entanto, muito doloroso de asfixia

, Sizhuang também miserável. No seu conjunto , não faz

É um bom método de suicídio.

                        jogar água

    Não é alguém que vai ser confundido com bons nadadores se afogou , não é ? Não importa o
quão inteligente você Yongji , também por causa do seguinte será descrito como " um papel " e
de alguma forma se afogou. Até o momento , o nadador se afogou e muito.
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    Afogou-se principalmente asfixia. Para experimentar alguns segundos por causa de 
dificuldade respiratória, asfixia, e não pode ser considerado como Lok suicídio. Apesar disso, 
esta antiga e ter meios divertidos de suicídio, as idades foram adotadas . Este , usando o antigo 
poetisa grega também tinha aprendido . Agora, no Japão, os idosos e as mulheres 
particularmente apaixonado por essa abordagem, a utilização geral diminuiu, mas as 
estatísticas anuais mostram que usando o método de classificação ainda está entre os cinco 



primeiros . Taxa realizado de 80% é de admirar que muito atraente. Basicamente , afogamento 
ou afogamento não está limitado ao mar, lago , rio , lagoa, desde que não é " a água ", onde 
possível, não colocar todo o corpo imerso na água é necessária . Embriagado e se afogou na 
vala muita gente , mesmo na trilha de montanha Zuiwo , uma forte chuva de modo que ele 
morreu de água do pulmão "montanhas se afogaram ". Também dirija-se para a bacia de 
lavagem ou exemplos suicidas máquina. Porque o escritor regra Dazai se afogou fora do nome 
de Tamagawajosui , um pessoal SDF , a uma profundidade de apenas 40 centímetros lugares 
afogar.

[Pronto ]

corpo empacotado

    Agregação do corpo é um pouco primitivo , mas é um meio muito eficaz . Pacote de pé , com 
as mãos amarradas atrás das costas e depois de um gás na água, em seguida , 
independentemente de sua técnica de natação sábio ou não, serão afogados . ( Claro que, 
mesmo superior especificado , neste caso , também flutua de costas. ) No entanto , uma única 
pessoa amarrado mãos é difícil. Mas aqui é uma maneira que qualquer um pode fazer , com os 
pés amarrados após o primeiro, em seguida, a mão esquerda (mão preferida ou mão oposta ) 
ligada ao salto coxa esquerda. Se remou até o centro do lago e pulou no mar ou , seria 
rapidamente afundou. Em seguida, coloque as pedras em seu bolso ou algo assim, mas pode 
acelerar se afogar. Beber álcool cansado é fácil perder o equilíbrio , a confiabilidade de grandes 
grandes doses de pílulas para dormir , é mais confiável. De forma simples e fácil morrer, e que, 
mesmo com o carro na água, e não tentar sair do carro não será salvo. Maneira mais fácil é 
assumir grande navio de passageiros , até a metade da água que vai ser agitado navio 
hidromassagem água afogou. Diz-se que o corpo que a metade do Mar Interior de Seto foi 
recuperado são por causa disso. Como o salto de água ou lugar, ou para o mar e para o lago é 
ideal. Escolha o tempo, deve ser selecionada pouco povoada costa do Lago de fluxo 
turbulento , o tempo da eleição no meio da noite não pode ser facilmente encontrado.

No banheiro é OK

    Morte na casa de banho é muito simples. Banheira cheia de água , com os pés amarrados , 
em seguida, cabeça para a água com as mãos atadas atrás das costas deitar-se sobre a linha, 
uma dona de casa é usar este método cometido suicídio com sucesso . Mais forma especial é 
uma boa gasolina em um barril cheio de água fixa da cabeça dentro da água , então ele não 
pode escapar e se afogou devido . Além disso, como um afogamento local particularmente 
adequado é Setouchi Hemingway porta vórtice. Nadou em direção à banheira de 
hidromassagem pode ser empurrada para fora , mas uma vez que já não era envolvido na 
banheira de hidromassagem não pode sair , a taxa de mortalidade de 100%. Melhor na 
temporada de inverno . Quando a temperatura da água é baixa, ou choque causado por um 
ataque cardíaco ou morte , fadiga

Aparecem muito rápido, eles são capazes de segurança mortos. Ou seja, não está se afogando ,
mas " hipotermia ", que congelou a situação de morte . Para congelar até a morte , você deve 
beber álcool ou pílulas para dormir bem .



[ Depois ]

Este é um nadador afogamento

    Agora, para introduzir as pessoas a nadar se afogou abordagem. Preferencialmente à noite, 
começando a nadar para a frente ao longo da tendência vai nadar no mar. Em breve se sentir 
cansado, mas não podia parar. Grandes ondas ao largo da costa , o número de água aumenta , 
a entrada da traqueia sufocar mal. Em bebida repetido , água espeto , sufocando processo de 
água , ligando a boca e ouvidos dentro do canal auditivo também inundadas, que é a chave . 
Algumas pessoas disseram : " As orelhas são a membrana timpânica , a água deve fluir em três 
canais semicirculares. " Mas
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A água ainda está fluindo de sua boca.

    Influxo de água produz ouvido tubos pistão cobrem três canais semicirculares deixando 
algum sangramento , causado por má circulação através disfunção canal semicircular aguda 
três. Esta função é danificado, perdeu o equilíbrio , para baixo , antes e depois de uma 
confusão. O mais parecido com a respiração , traquéia nas águas dos mais espasmos da 
garganta causadas pela última paragem respiratória , perda de consciência e vão para o fundo . 
Vai nadar se afogou caso o mesmo é verdadeiro . Alcance processo delirante, a maioria não é 
de muita água , pois sufocar , mas no meio da água engasgar com água causada pela inalação 
da traquéia . Neste caso, mesmo que você seja um nadador se afogou também terá confiança 
nele. E dizia-se que no próximo inconsciente quando as memórias do passado será como um 
relâmpago emergir claramente , como no enforcamento e pulando projeto maravilhoso como 
descrito na experiência. Inconsciente após a primeira respiração na boca grande de água , boca
grande e , em seguida, sugar a água para os pulmões , parada respiratória e morte. Desde o 
início até o inconsciente asfixia é de cerca de um a três minutos , de água doce precisa de 
quatro a cinco minutos, o mar vai precisar de oito a doze minutos e 20 minutos para o coração 
parar você precisa de meia hora. Dito isto, depois de mais de dois minutos na água seria difícil 
de ser salvo.

 [ A condição corporal ]

Você pode ser Laura Palmer fazer? (Nota: Laura Palmer ‧ série de TV " Twin Peaks " atriz )

    Depois de alguns dias , flutuar com o corpo , com o corpo e rosto inchaço que até mesmo os 
pais são identificáveis (especificamente
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Indústria descrito como " gigante -like" ) , mostrando a descamação da pele , inchaço escrotal 
como um balão , musgo nascimento físico , às vezes as mãos e os pés eram tubarões mordendo
, deixando a hélice do navio corte feridas , há peixe, carne , caranguejos consumidos os 
horrores . Ao mesmo tempo afundou cadáveres subaquática %, 20 ~ trinta logo surgiram. É 
resgatar os corpos na terra, desde a boca eo nariz vai cuspir para fora lotes de pequenas 



bolhas. Se o organismo não faz subir rapidamente e com dois ou três dias de verão, o inverno é
de dois ou três meses, por causa da corrupção de gás produzido pelo organismo a flutuar ( ver 
Figura II). Corrupção na flutuabilidade do gás é grande , há cerca de 10 kg de peso, mesmo 
amarrado os corpos também surgiram antes. Mas afundar a uma profundidade de trinta ou 
quarenta metros acima da temperatura da água é baixa e corrupção devido ao acúmulo de gás 
não é para cima, hidráulica e de gás comprimido, a maior parte do corpo não vai flutuar até . 
Além disso, Shikoku sul do Cabo Ashizuri , definitivamente não é o corpo do afogado resort se 
flutuando . " Discoverer corpo se recusa a ser " águas profundas pode querer escolher um lugar
como Cape Ashizuri .

[Nota ]

Quem não sabe nadar mais favorável

    Mergulhe no mar eo lago , é absolutamente para não ser visto . Especialmente quando você 
saltar para o mar , a costa fará com que as forças de resgate caros implantado. Quem pode 
nadar também pode gostar de suicídio , mas é inegável que este método é adequado para 
aqueles que " não sabe nadar " e pessoas idosas . Na verdade, o homem de vinte e três anos 
de idade se afogou raramente suicida. Embora sua mente e pulou na água , mas também tem 
que viajar algumas vezes total no processo de ser plop -lo há muitos exemplos , vai nadar ou 
escolher outros métodos melhor.

[Caso 22]

Cabeça enterrada na casa de banho e se afogou atriz

    Em 1944, foi o filme de cabeça estrela indústria de Hollywood enterrado no banheiro e se 
afogou. Seu tempo estava ○ 八年 nascido no México , ansioso quando um ator famoso , tinha 
dez anos da Cidade do México chegou a Hollywood no filme "ganso" para o papel principal 
feminino. Em seguida, subir o trono do ator, e muitas trocas ator famoso , vivendo vidas 
extravagantes . E inveja por causa de sua personagem rebelde , o divórcio repentino, mas 
também apareceu escândalo. Para esses escândalos , sua reputação para baixo , e logo caiu nas
proporções filme de comédia R -rated . Mas esqueça o passado glorioso , ela emprestado difícil
para saldar a dívida e viver uma vida de luxo do luxo. Finalmente, ela estava grávida do filho de 
um jovem ator outros requisitos foram destruídos , ela se sentiu extremamente desanimado 
"Ao invés de derrubar uma criança enquanto viva , seria melhor morrer no seu próprio bem. " 
Ela está determinada a cometer suicídio, convidou muitos amigos para assistir seus pontos de 
crédito ter organizado dezenas de raiz de uma vela grande banquete de luxo naquela noite 
tomando uma palma de dormir comprimidos sono na cama . Mas no meio da noite vomitando 
e sem conseguir respirar , e em casos extremos banheiro subida dolorosa , lavabo e se afogou 
em seu rosto. Torne-se um cadáver, ela , é claro , já não têm a morfologia da beleza da tela , 
mas seu rosto era pacífica. Ela finalmente deixou as últimas palavras são: " sentir-se cansado da
vida, cansado da competição, embora desde a infância sempre quis competir para ir. "

[ Morte Inspecção ]

    Água do banheiro pode ser um pouco morto , esta é uma prova de exemplos onde as 
pessoas podem se afogar. com



Quando Este exemplo também nos permite ver o suicida típico com drogas falhou paradigma. 
No entanto, Atriz deprimido em um banheiro , mas a vida também é muito direto ao ponto.

[Caso 23]

Sobre as experiências de quase-morte antes de se afogar

    Os dezessete anos de idade garota americana , um dia, e seu irmão foi nadar no lago. O lago 
tem uma grande quantidade de jovens
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Na natação , eu não sei quem gritou: " nadar até o outro lado do bar! " Então começamos a 
nadar até o outro lado. Esta menina tem atravessado repetidamente , mas foi quase se afogou 
situação. Menina resgatada para cima, então ela falou sobre a cena: "Eu estou no meio 
flutuante semi- submersa e de repente há uma divisão meu próprio corpo aberto para se 
sentindo sozinho sentado em um vazio onde eu imóvel, mas o meu corpo estava em três ou 
quatro metros na frente da água à deriva e eu estava logo atrás da rampa para ver seus corpos.
Mesmo se meu corpo a uma certa distância , eu ainda sentia que eu estava lá completo 
corpo ....... me sinto muito relaxado, como se em um de penas " .

[ Inspeção do caso ]

    Isso não é suicídio, mas falou sobre EQMs ocorrem quando se afogando. Esta situação está 
fora de consciência assistir a sua alma do corpo , o corpo torna-se experiência de penas 
relaxado. E, não importa quantas vezes tinha atravessado o lago nadador , às vezes , porque " 
Eu não sei qual a razão, " e se afogar , e isso é digno de nota.

AUTO-COMBUSTÃO VOLUNTÁRIA

Gráfico com os níveis desse método:

Grau de dor  ●  ●  ●  ●  ●

Grau de preparo  ●  ●  ●

Grau de feiura  ●  ●  ●  ●

Grau de incômodo aos outros  ●  ●

Grau de impacto  ●  ●  ●  ●  ●

Grau de letalidade  ●  ●  ●  ●  ●

Impacto mais forte , absolutamente letal , mas também

Não pode ser sem nome na história. No entanto, a dor é mais intensa , Sizhuang miserável.

                        sacrifício de si mesmo



    Immolation suicídio é doloroso. Queimaduras na pele , mas não morreu imediatamente cem 
por cento e foi levado para o hospital,
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No caso Shetenglebantian apenas respirar muito. Seqüelas causadas por mortos, mais do que 
quaisquer outros meios de suicídio é mais trágico. As pessoas comuns que querem morrer , eu 
nunca fui aconselhado o adotou . No entanto, se você quiser processar por que esta 
comunidade morreu, então , não mais como suicídio auto-imolação maneira tão trágica up! 
Tinha morrido na Guerra do Vietnã contra o governo dos monges , mais recentemente, na 
Coreia do Sul o mesmo que o movimento anti- governo para os estudantes cometeram suicídio
na classe trabalhadora Japão para lutar pela melhoria do tratamento do tanque reuniões 
Kawasaki primários estavam lutando quadros, eles adotaram o suicídio auto-imolação 
provocou atenção social. Sim, depois de ser cercado por chamas gritando sua imagem 
reivindicações é realmente influente. Desempenho com uma vontade forte e auto-imolação de 
determinação morte não é nada melhor. 1986, após o final dos "Amigos da Igreja Verdade " 
líder e massa suicidas sete seguidores do sexo feminino , mas também o suicídio auto-imolação
. Algumas pessoas podem pensar que a utilização desta auto-imolação de suicídio não são 
muitas pessoas , mas o número está crescendo a cada ano, mas o atual ano para cerca de sete 
centenas de pessoas muito, muito mais do que o suicídio de choque. De acordo com os atuais 
critérios diagnósticos médicos , todas as pessoas que cometeram suicídio em uma terceira 
pessoa é considerada "estreita" dos doentes mentais , suicídios e tentativas de auto-imolação 
entre aqueles que são considerados maioria doentes mentais.

[Pronto ]

Cinco litros é a zona de segurança

    Escusado será dizer que o uso de gasolina ou querosene , mas alguns litros de água é boa ? 
Pele do corpo queima de vinte por cento em todo o corpo tem causado um grande golpe , mas 
apenas para o corpo cheio de gasolina derramou . Embora útil para dois, três litros de 
querosene e severamente exemplo, mas para ser seguro , é ainda preparado para , pelo 
menos, cinco litros. A gasolina , querosene é vertida a pouco e pouco , as roupas inflamável , 
por isso, pode ser embebido . Querosene para os olhos serão cegos muito doloroso, mas muito
não é possível considerar estes suicídio auto-imolação . Se eles têm medo de fogo , pode ser 
coberto com retardador de fogo tapete abaixo , de modo que mesmo na queima deitado 
quarto não vai provocar um incêndio. Não são mergulhados em gasolina para ir após a 
perfuração incinerador suicídio 48 dona de casa, mas não há necessidade para isso , eles se 
tornaram a revista das mulheres de bom material. Encharcou com gasolina e , em seguida, 
você pode fazer com um isqueiro ou fósforo para acender o fogo do destino. Quem emitiu um 
comunicado a intenção de avançar com firmeza na mente , para que um esquecê-lo 
completamente em estado de pânico. Não derramou gasolina no quarto, mesmo a casa 
queimada até a morte no caminho, usando um monte de pessoas, então pode muito bem 
escolher maneira menos dolorosa , as pessoas vêem o suicídio auto-imolação na combustão é 
a característica mais importante.

[ Depois ]



Colhido de três metros de altura, coluna de fogo

    Chamas muito piores do que o esperado . Gasolina, querosene , após ignição , ele emite um 
sinal sonoro eo surgimento repentino de vinte e três chamas metros de altura . O corpo será 
envolvido pelas chamas dor e sensação de queimação , estará rolando no chão por causa de 
intolerável , rodeado pelo cheiro de carne queimada foi . Mas geralmente estes são claramente
percebidos. Traquéia devido à inalação de calor e queimaduras, mas o som ainda é capaz de 
enviar. Após o incêndio queimou as roupas limpas quando está desligado , mas algumas 
pessoas ainda dependem de suas próprias forças para ficar

Lá, continuar gritando (Processo 24).

    Após o incêndio está fora, e se houver mais de um terço necrose de pele, então as pessoas 
vão ter de cinquenta por cento

Morrer se mais de dois terços de necrose , quase sem exceção, será morto. A hora de chegada 
da morte

Cada quarto não é o mesmo , a pele em geral corpo queimado como carvão carbonizado 
morreram quando o fogo foi extinto

Levado ao hospital por uma ambulância depois , o corpo não pode se mover, em seguida, no 
caso de doloroso saudar a chegada da morte. Depois de meio dia ou um dia e alguns , mesmo 
após cinco dias ou 10 dias , finalmente rapé . Gritando " contra a Guerra do Vietnã ", ea auto-
imolação de oitenta anos de idade, mulher de suicídio americana , sala de estar consciente de 
dez dias. Ela é, provavelmente, encharcou os problemas candentes da pobre causa detergente 
alcoólica. Chamas causados por morte suicídio é o choque febre, hipóxia e elevada causada por
coagulação térmica e de outros órgãos vitais .

[ A condição corporal ]
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Crua e sangrenta , jogou -se para trás os horrores do corpo

    Encharcados com cinco litros de gasolina acendeu o fogo , quando ninguém está lutando 
contra o fogo, parte ou todo o carbonatação da superfície da pele , o cabelo todo queimado . 
Descasque a pele , revelando uma carne vermelha vermelho. Originalmente corpo formado 
substancialmente de água, mesmo a pele de metal duro , a carne é difícil de queimar . Neste 
postura, a postura da contracção muscular é caracterizada por uma boxe. Bolhas na pele não 
necróticas , a cor mudou de amarelo para marrom escuro e finalmente para preto. 
Opacificação da córnea , muitos casos língua.

[Nota ]

Não caia na "tumor Scar " no inferno!

    A coisa mais assustadora é , deixando uma vida , mas no rosto ou o corpo deixando marcas 
de queimaduras e continuar a viver . Uma mulher derramou querosene e acendeu um fósforo , 
mas uma tentativa de suicídio , passou por três anos de vida, camas cobertas com tumores Scar



, embora a implementação teve cinco a cirurgia estética não eliminar tumor Scar , sem lábios , 
a boca é não rainha. Além disso, com o uso de outras tentativas de suicídio tentado o suicídio 
novamente , em relação ao caso de suicídio auto-imolação talvez porque o uso de meios 
radicais de recuperação de um estado de quase-morte , e obter o equilíbrio emocional da razão
pela qual voltaria a cometer suicídio é relativamente pequeno, mas o enxerto de pele vai gastar
enormes custos de tratamento . Para não chegar ao ponto , então pelo menos cinco litros de 
gasolina encharcado , quatro semanas para demiti-lo se alguém gritou: " Não se aproxime " 
Mesmo assim, você ainda se preocupar tentou , pode , simultaneamente, com outros métodos 
e utilização . Homem matou a vítima mulher ( vinte e quatro) , foi a sua alma mater , a 
Universidade do telhado de dez andares , encharcado com gasolina cometeu suicídio. No 
entanto , não há nenhuma necessidade de se fazer este ponto , um elevado grau de auto 
-imolação é um meio letal de suicídio. Tudo somado, o suicídio auto-imolação é métodos 
dolorosos de suicídio. Mas lembre-se que , não morrem imediatamente. Pois a morte é algo 
para amar, e um homem calmamente morrer, eu aconselho você a usar outro método . No 
entanto, se você acha que tem sido a vida desconhecida , mas a morte pode acontecer quando 
algo espetacular , então, como você tem.

[ Estudo de Caso 24]

Melhorar as condições de trabalho e para exigir a auto-imolação de jovens coreanos

    Novembro de 1970, o trabalho em duras condições de trabalho de cultivo de Young ( depois 
de vinte anos de idade) para exigir melhores condições de trabalho para a paz no mercado de 
Seul suicídio auto-imolação . Antes disso , ele tem se empenhado na luta para melhorar as 
condições de trabalho para os esportes , os tempos de sapatos a sofrer reveses e 
manifestações , finalmente, em 03 de novembro vigor na expansão do mercado pacífico está 
impedido , participar em manifestações , quando os trabalhadores e guardas, policiais forças 
de conflito violento , mais tarde do que os companheiros o tempo apareceram no mercado , e 
pediu a seus companheiros " acendeu um fósforo para lançar -me. " Jogo jogou seu corpo 
quando o corpo imediatamente se tornou um pilar de fogo . Em seguida, tornar-se bola de 
fogo, sugando-o em chamas no meio da multidão , gritando : " ! Compliance com a Lei do 
Trabalho Nós não somos máquinas também meu domingo Opor crueldade levou os 
trabalhadores " Finalmente grita

Caiu. Mas ele se esforçou para ficar de pé, gritando: " . Não me deixe morrer em vão " olhos ,

Nariz queimado turva. Depois que ele caiu inconsciente , três minutos depois coortes apagar o 
fogo

O . Ele foi enviado para o centro médico , murmurando a frase : " um pouco com fome ele ," 
Depois de nove horas

Depois de dez horas da noite , ele entregou o espírito .

    Seu suicídio auto-imolação , mais tarde chamado de " Manifesto Humano", e também se 
espalhou.

[ Morte Inspecção ]



    Embora inconsciente , depois de três minutos, quando o fogo foi extinto , e depois de um 
nove horas após a morte de queimaduras graves , mas continuou gritando é possível, e 
enquanto pode-se ter a força para levantar e gritar queda. Claro variar , quando transformado 
em uma bola de fogo bola , ou porque rotação quente , sua mente pode
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É muito sóbrio. Esta pode ser a utilização mais eficaz dos exemplos de tais meios de suicídio 
suicídio . Seu suicídio tem um enorme efeito sobre ele também morreu gostando.

[ Estudo de Caso 25]

Adultério é incomodado por parentes e meninas do ensino médio de auto- imolação

    Há uma menina colegial de doze anos de idade , a auto- imolação no quintal tio cometeu 
suicídio. Seus pais se divorciaram logo após o nascimento e perdeu sua mãe, criada pela avó , 
porque o pai dela relacionamentos na escola primária e secundária de trabalho duas vezes 
durante cada turno. Ela cresceu em um ambiente familiar é muito complexa, o divórcio dos 
pais é devido à mãe e tio tinha relações sexuais. No entanto , a estrada levou a cometer 
suicídio razões mais complicadas , ela mesma e seu avô , o pai dele também ter relações 
sexuais. Este tem sido incomodado ela ainda era uma série do ensino médio , dois meses antes 
do verão começou há ausências de longo prazo. Finalmente, um dia , logo após o meio-dia , 
fazendo com que os pais se divorciar de seu tio faz com quintal , o corpo encharcado com 
gasolina , foram suicídio auto-imolação . Na escola, ela usou para jogar vôlei , dando a 
impressão de que não parece diferente de um estudante comum .

[ Morte Inspecção ]

    Menina de doze anos de idade cometeu suicídio auto-imolação , que é exemplos chocantes , 
mas primeiro deve -se notar que o local da morte. O ódio de seu tio pode ser muito grande , 
por isso deliberadamente para seu tio quintal em uma bola de fogo sobre a idéia de vingança 
evocar também muito eficaz . Menina de doze anos de idade, se virou e avô, seu pai dois 
parentes ter relações sexuais , mas também as pessoas atônitos , terrível ! Ela mesma , 
provavelmente já sentiu como terror ventilação , ressentimento, desespero , depressão e 
suicídio, tais como o uso do salto, falhar estes métodos não são muito visíveis. Esta situação é 
mais adequado para a auto- imolação . No entanto, dois meses antes , ela esteve ausente 
durante o verão, e que é de apenas dois meses de Abril e Maio para ir para a escola, em 
seguida, vire duas vezes durante este estudo é a forma como isso aconteceu ? Também não 
está claro a partir dos dados , não há segredos escondidos mais sofisticados ?

CONGELAMENTO-CONGELADO MORTO

Gráfico com os níveis desse método:
Grau de dor  ●  ●    

Grau de preparo  ●  ●  ●  ●

Grau de feiura  ●  ●  ●  



Grau de incômodo aos outros  ●    

Grau de impacto  ●  ●  ●   

Grau de letalidade  ●  ●

Se você puder encontrar uma boa localização, é fácil de ordem. No entanto, é possível prestar 
atenção a pesquisar reivindicação maciça após tentativa de suicídio , as mãos já congeladas e 
pés para ser amputados.

                        congelado Morto

    Congelar até a morte e enforcado como são, provavelmente, muito confortável. Descrição de
tal coisa ter medo de duvidar de sua autenticidade , mas esta é a descrição dos sobreviventes 
tiveram que acreditar nessa ordem. No entanto, para congelar até a morte como suicídio eo 
uso de meios poucas pessoas que absolutamente , estatisticamente , era na categoria " 
outros"裡 , talvez porque muita dificuldade intencionalmente andou Snow também 
desconhecido. Mas não congelar até a morte na neve e foi única região fria estava ocorrendo 
fenômeno , desde que as condições estão no lugar, ter congelado até a morte no quarto , é 
claro, não precisa necessariamente a temperaturas abaixo de zero . Os relatórios indicam que , 
de fato, a cada ano , em Tóquio , uma dúzia de pessoas congelaram até a morte em um lugar 
quente , haverá mais que congelaram até a morte . Jornais , muitas vezes congelaram até a 
morte notícia perdida Han para Tóquio , Osaka perdida Han falando, como graus durante o 
inverno é muito real desejo.

    Descrição A fim de meio dia ou um gerente de estrada , afinal, se alguém não quiser congelar
até a morte na sala 裡 , mas também nunca ouvi falar

Instruções no quarto congelou suicídio. Nos Estados Unidos , foi congelação no frigorífico 裡
suicídio, isso só pode ser considerada

Exceções .

    Para congelar até a morte , embora o trabalho de montanhas cobertas de neve , mas ainda é 
boa . Este método tem muitas vantagens , que poderia fazer

Aqueles que problemático ? Ser apresentado em maior detalhe abaixo , tal como o corpo , sem
prejuízo, menos dor e assim por diante.

    Uma pessoa tolerância ao frio é um fator importante , para que as pessoas não têm medo de
frio não é adequado para este

Suicídio significa .

[Pronto ]

Selecionado como o lazer montanha alvo!

    Para ir montanhas cobertas de neve , o primeiro a comprar um Cold Mountain lazer guia 
para entender a situação . Mesmo sem experiência de montanhismo e físicos , que também 



são capazes de obter frio suficiente para congelar até a morte lugar . Esquiar no momento , 
nenhum dano às pessoas raramente freqüentam o lugar. Ligação de esqui no campo de treino 
ao lado da descrição dada não consegue encontrar um lugar adequado. Naturalmente, as 
pessoas que gostam de alpinismo pode estar muito atentos para decidir rotas e locais . Precisa 
estar preparado para realizar coisas : a farmácia pode comprar tranqüilizantes , analgésicos e 
outras drogas e bebidas alcoólicas tão emocionalmente estáveis e capazes de dormir. Embora o
álcool pode tornar a elevação de temperatura , mas é concebido para ultrapassar a dor é 
permitido beber . De qualquer forma, para ordenar a 裡 neve é difícil resistir ao frio externo. 
Despiu uma noite pode morrer, mas alguma dificuldade , então pelo menos encontrar dois ou 
três dias , onde os outros não podem encontrar agachamento , se você pode dormir melhor 
ordem , em seguida, OK.

Congelaram até a morte na sala para pegar o inverno mais frio

    裡 realmente quer morrer no quarto, é não- eleição Lung dia de inverno não ser, depende de
tempo , escolher a noite mais fria. Além disso, você tem que fazer para fazer os preparativos 
para resfriar o corpo : o corpo nu vermelho encharcado com água, e , em seguida, para os 
ventiladores e condicionadores de ar , janelas e um frigorífico estão abertas. Também jejum , 
sono e fadiga suficiente , caso contrário, é difícil de alcançar. O vinho bebida antes , os vasos 
sanguíneos da superfície corporal para dilatar , pode reduzir rapidamente a temperatura , não 
estão incitando efeito morrendo. Claro, também requer um pouco de paciência , que está 
aguardando a ordem para dormir antes da vinda de paciência. Congelaram até a morte nas 
ruas do caminho: Você pode usar roupas molhadas durante a noite para um parque tranquilo , 
espaço aberto e árvores

Lam 裡 go . Para evitar a suspeita de que as pessoas carregam garrafas de água na 
determinação linfáticos bons locais também está disponível no . Quanto eleição
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Opcional calor mais rápido do cimento , a coisa mais importante não é mais não quero que as 
pessoas vejam . A temperatura de cinco graus , sem vento, o corpo seminu , jejuando estado , 
não é de um dia ser capaz de congelar a exemplos de morte , também a temperatura mínima 
de cinco graus à noite 裡 , apodrecendo bêbado como a casa de lama no final da estrada sobre 
o congelamento dos exemplos. Na água , a temperatura de quinze graus , no caso de o grande 
perigo de morrer de frio , se é de cinco graus de água, deixe de molho por várias horas, vai 
morrer, mas às vezes há uma temperatura em uma causa cardíaca instante parado. Jornais e 
revistas para o departamento editorial enviou uma carta aviso em donas de casa suicidas de 43
anos, no Festival de Inverno de câmara Lung cidade Zelândia, sentado ao lado da estrada 
dentro da lagoa do parque congelaram até a morte .

[ Depois ]

" Luscious sentido de transe. "

    Seja na perfuração ou neve 裡  裡 despir na sala , levando à morte é o mesmo. Quando o 
corpo começa a tremer , a temperatura retal atinge trinta e cinco graus, vai produzir uma 
sensação de fadiga , cansaço e sonolência. Conecte as crianças vão descrição frase daquele 



famoso "ordem Dormir vai morrer ah! " Gíria, refere-se a esta situação. A temperatura caiu 
para trinta e três trinta e quatro graus, pensando poder enfraqueceu-se gradualmente , 
embaçamento da consciência , será uma espécie de " doce sensação de transe " nublado. Para 
encomendar 30-23 graus no inconsciente até a morte. Reduzida para abaixo do nível de vinte e 
cinco anos não pode salvar ordem, tanto mais que o esperado para ser simples. Neste sentido 
melado de transe , um congelamento até a morte um sobrevivente suicídio descreve desta 
forma: " Com a falta de sanidade não é clara , há uma ......, ......." Além disso, um relatório 
obtido por estudiosos da visita , existem os seguintes exemplos: "Number mil luz ofuscante 
brilhando em seus olhos , o número de mil unidades de H canhão canhão de som em seus 
ouvidos tocando. pés sentir dor , como se estivesse correndo em montanhas de agulha , 
apareceu logo sonolência a ordem Calma comando cansaço constantemente a surgir , 
portanto, um futuro se do medo e da catástrofe no mundo para libertar o ar fresco, como uma 
mola , como a música , a bela novamente soou em seu ouvido. inclinou-se contra os 
travesseiros pele macia 裡 resto , os vários IPL novamente brilhar , não muito tempo no 
inconsciente , até serem resgatados retomado somente após o fim da consciência ", e alguns 
sobreviventes disseram : " . . para fazer uma dança no grande banquete sonho "De acordo com 
a experiência , você pode description edifício com salto de suicídio , como o congelamento 
para a morte é uma constipação para além do primeiro lado de fora, não há nenhum método 
de suicídio doloroso.

 [ A condição corporal ]

Realmente "beautiful " fazer?

    Corpo congelaram até a morte na neve e gás suicídio , às vezes descrito como " as luzes 
maioria dos clareadores para morrer " , mas esta é a descoberta de diferente em períodos 
diferentes. Se , devido à neve e congelados cadáveres para salvar o status de vista , a pele 
devido à perda de sangue, que é transparente como o branco . No entanto, a fim de primavera 
a neve derrete , os corpos estão apodrecendo . Classes inoperantes vermelhas , porque o 
oxigénio e hemoglobina no sangue com a oxidação da hemoglobina para causa rosa. Nas 
montanhas cobertas de neve, etc , e às vezes as mãos e os dedos apontados para queimaduras 
e situação edema. Às vezes ocorrem
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Distúrbio neurológico , que foi encontrado sem roupa se a situação. Vida Selvagem corpos em 
decomposição lágrima também não foram a minoria ( Caso 26). Portanto, esta descrição , e não
pode ser dito era linda.

[Nota ]

Será encontrado !

    Onde 裡 não tubo morto, não encontrar na semi -road são os mais importantes . Lugar na 
neve , se cortado as mãos e os pés eram parte do caso a ser resgatado, ele não requer excisão 
e tornar-se as mãos e os pés das pessoas . No entanto , a temperatura não é inferior a zero não 
aparece necrose. Além disso, nas montanhas nevadas de casos de suicídio , e pediu aos 
familiares e amigos encontrados durante a pesquisa sobre a pesquisa requer uma enorme 



quantidade de custos com sinistros . Portanto, antes de fazer alguma coisa , não deixar uma 
nota de suicídio sob o paradeiro implícita , as refeições também está gravando telefone como 
de costume como de costume para ir. Se você realmente quer cometer suicídio, ou de boa 
conduta para as montanhas cobertas de neve, na sala ao lado de congelar até a morte ou 
roteador deve ser um completo condições de mudar , mas também não é fácil de ser 
encontrado , é muito difícil.

 [ Caso 26]

Congelaram até a morte nas montanhas nevadas do dramaturgo feminino

    Junho 1981 , na parte central de Hokkaido Ishikari Montanha nevado Departamento 
Kurodake Gogoume ossos de cadáveres encontrados , a fim de fêmeas, coloque em uma 
estação de montanha a 300 metros da floresta original dentro . As mulheres escritoras que 
tinham participado no "sete criminal" cinema cedro Jianghui Zi ( então com 47) . Ossos 
espalhados por todo o transtorno , apenas para descobrir ordem crânio, perna direita e perna . 
Inverno nesta área , raposas , roedores e outros animais selvagens vêm e vão com freqüência , 
não são mordidos por um marcas de mordidas de animais, provavelmente no inverno 裡 por 
esses animais tenham gostado! Não são comprimidos para dormir , perto do corpo da garrafa , 
existe o resto da superfície 裡 comprimidos . Volume estimado subletais tomando pílulas para 
dormir . Sacos 裡 tem uma grande garrafa de whisky , deixando oitenta por cento ou mais . De 
suas relíquias deixadas pela data do bilhete de trem encontrado no ano anterior era uma九八 

○ 24 de outubro. Acreditamos que ela viveu em Tóquio do futuro para a ordem tem sido 
escassa no inverno nevado povoada por estação floresta primitiva para , em seguida, 
congelaram até a morte depois de uma dose de comprimidos para dormir . Shan Jiang Huizai 
cerca de cinco anos atrás, começou a se engajar na escrita play, não pode ter sucesso em se 
sentir muito cansado

Irritada , enquanto que a idade do pânico em crescimento contínuo. Mantidas sob o futuro , 
mesmo que existem várias linhas de caligrafia manuscrita inundada

Grama do texto, porque a imersão de tinta , ilegíveis , os resultados nem sempre 弄 limpeza 
seu motivo suicídio.

[ Morte Inspecção ]

    Esta é a região montanhosa, depois de tomar pílulas para dormir para dormir na neve 裡
neve congelou típico suicídio. No entanto , o corpo tem ordens de não suportar ver pessoas 
miseráveis , e não o que é mais bonito. Suicídio nas montanhas nevadas , mais de 10 meses 
cadáveres fim se tornará ordem ossos, mas também prestar atenção aos ataques de animais 
selvagens. Além disso, a neve congelou até a morte por suicídio , é necessário antes de fazer 
algum trabalho de campo , o próprio Sugie porque a escrita tornou-se uma obra póstuma do 
"Saturday Playhouse" (TV Asahi ) roteiro é baseado em Hokkaido como pano de fundo , de 
modo que o número de locais para a ordem investigação.
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    Se você escolha a localização suicídio foi demais , eu aconselho que você use a mesma rota 
com ela. Para mais prudente para re- introduzir o método para a montanha negra , foi o 
primeiro a Asahikawa, a partir de Asahikawa levar duas horas para Sounkyo Hot Springs. Então 
pegue o carro, teleférico na transferência do local para transformar encostas para dentro da 
floresta original no conduzidos ( consulte a Figura 2). Imitá-la morrer , ele pode comprar nos 
capítulos de drogas à venda hipnóticos e sedativos , e depois com uma grande garrafa de vinho,
nem errado . Mesmo cadáveres espalhados desordem, mas pelo menos em desordem em 
massa completamente antes de morrer.

CASOS ESPECIAIS

Desde que ele matou secção mão

                        Desde que ele matou secção mão

    Métodos de suicídio, para além da descrição acima, existem muitos. Por exemplo , não há 
descrição de qualquer maneira difícil de colocar as mãos em armas de fogo suicídio. Cinema e 
televisão , muitas vezes aparecem em sobrancelhas gunpoint ou templo e puxou o gatilho da 
tela, como um típico táticas suicidas arma . No entanto , esta prática não é para puxar o gatilho 
recomendado. Porque o crânio foi muito mais difícil do que o esperado , se é possível fazer um 
ângulo errado Danfei balas , mas as balas rachado até tocar na detritos no interior do crânio 
ferido no cérebro, mas em um círculo a partir do olho , ou do outro lado perfurando a tentativa
terminou situação. Para uma arma, em seguida, em sua boca após a quebra do bulbo cerebral ,
isso é correto . Neste capítulo , vamos aprender estes estudos de caso com base em outros 
métodos de suicídio.

[ Estudo de Caso 27]

Adachi, Tokyo Toei Vila fome irmã cometeu suicídio

    Agosto de 1985, em Tóquio, Adachi Toei Vila encontrou um quarto decomposto

Os dois corpos femininos . Este é o par de vinte e cinco e vinte anos de idade, de irmãs , a 
causa da morte foi inanição. impulso morte

Dado o tempo para o fim de 1984 a fevereiro de 1985 ou mais. Ao lado do corpo, há uma irmã 
escreveu " morrer por você ", as palavras dos envelopes antigos .

Inanição (Fome)
Gráfico com os níveis desse método:

Grau de dor ● ● ● ●

Grau de preparo ●

Grau de feiura ● ● ●

Grau de incômodo aos outros ●

Grau de impacto ● ●

Grau de letalidade ●

  



 Irmã, mãe e irmã para pagar as despesas médicas , bem como da dívida deixada por seu pai 
para correr , ela ativamente atitude de trabalho sério no local de trabalho também recebeu 
elogios , mas ¥ 110,000 salário mensal é impagável , e teve que pedir emprestado. Logo, o 
montante do empréstimo até ¥ 3.000.000 , cobrança de dívidas chamadas também atingiu o 
local de trabalho. Mesmo assim , minha irmã ainda é difícil de trabalhar com ele. A irmã e os 
pais em 1965, juntamente com sua irmã mudou-se para esta aldeia , a mãe doente, o pai não 
trabalhar fora de casa por muitos anos , por isso há ¥ 110.000 por subsídio mês. Originalmente 
uma irmã esquizofrênica pouco , depois do colégio foram muitas vezes intimidado, e muitas 
vezes não ir à escola, cuidar do meu lado irmã da doença da mãe, por um lado, para incentivar 
a sua irmã, que também entrou na escola de negócios . No entanto, ler a terceira vez que o seu
pai de volta uma grande dívida de volta no ano seguinte, sofrendo de mortes por câncer. Neste 
momento , a minha irmã teve hiperparatiroidismo , a minha irmã também foi cancelado devido
subsídio inauguração . Finalmente , em 1983, a mãe morreu . No entanto, eles não concordam 
com seus parentes para recuperar as cinzas . De volta dessa época começou a fazer sua irmã 
também cansado da vida juntos. Ela sacos de lixo deixados sozinhos na varanda, telefonemas 
de cobrança de dívidas , de junho de 1984 em diante o absentismo e, finalmente, em setembro
foi demitido . E em setembro , devido à falta de pagamento foi cortado quando a eletricidade e
gás, pelo segundo ano , em janeiro, a água também está quebrado. Dun vários dias para chegar
a fazer duas pessoas tiveram de instalar a porta sem tirar o lixo . Outubro foi para os vizinhos 
alguma coisa para comer, e depois de um tempo eles não confiam os vizinhos vieram para vê-
los , mas eles responderam : " . Nós não gerenciá-lo " Na verdade, neste momento pode ter 
uma idéia firme de suicídio. Aldeia perto do escritório de assistência social do distrito, mas 
nunca conversamos sobre o que para ir. Após a primeira morte é provavelmente a irmã , a 
minha irmã estava morta. Na primavera , porque as moscas a raça , o céu eo cheiro foi 
encontrado, estava vestindo uma camiseta e irmã calças inclinando-se sobre o corpo da irmã, e
não sei por que minha irmã estiverem nus e encobrir um cardigan , parte inferior do corpo 
estava nua. Sala cheia de lixo , roupas de cama e roupas, dos quais existem alguns " dezessete "
e outras revistas e novelas da Akagawa Jiro . Parede perto da ilha Big arco e fantasia comics " 
algodão Country Star " etiqueta substancial.

[ Morte Inspecção ]

    Isso é motivo de infelicidade consternação. Fome Isso significa que apenas sofreu as 
amarguras da vida será selecionado. Porque eles têm fadiga extrema, e até mesmo ao suicídio 
não tinha força. Apesar de diferenças significativas entre as pessoas, mas enquanto a água nem
beber, então você pode morrer em uma a duas semanas , apenas água morreram de fome nos 
trinta a quarenta dias. Capacidade de armazenamento de energia também é um fator 
importante , que é a irmã um pouco obeso, provavelmente mais do que a maioria das pessoas 
gasta mais tempo para morrer. A quatro todos têm a sua pena, mas , infelizmente, a sua irmã 
mais miserável. Doença da mãe , a dívida de seu pai , a irmã de ser intimidado e doença , 
infelizmente, são todos até o ombro. De qualquer forma os esforços para obter uma 
indemnização , ao contrário, quanto mais a situação pior. Como se sua vida está em pé na 
encruzilhada de suicídio ou não. Naturalmente, se você quer viver o que é possível , mas ela se 
recusou a ajudar e escolheu a morte . Confrontado com esta vida , ela terá "vivo haverá uma 
coisa boa", "O que estão fazendo , a fim de morrer ", " o suicídio é as coisas fracas " em 



pessoas que dizem uma coisa tão estúpida ? Para ela, " morrer por você ", esta frase é, 
provavelmente, sem palavras.

AREIA MOVEDIÇA
Gráfico com os níveis desse método:

Grau de dor  ●  ●  ●  ●

Grau de preparo  ●  ●  ●  ●  ●

Grau de feiura  ●  ●

Grau de incômodo aos outros  ●

Grau de impacto  ●  ●  ●

Grau de letalidade  ●  ●  ●

 [ Estudo de Caso 28]
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Fluxo em Tottori duna de areia homem suicida

    Novembro 1988 em dunas de areia em Tottori encontrou um homem ossos cadáver. Na 
parte da tarde um pouco mais , longe das rotas turísticas , onde quase nenhuma sombra 
andando idosos locais, encontraram uma superfície de areia crepúsculo crânio, mineração 
alarme é uma mão esquerda segurando uma pequena pá , parece descontroladamente sobre o
peito agachado corpo areia do poço . Este homem é 1974 , que é 14 anos atrás apaixonado e 
doença devido a pessoas desaparecidas , tinha trinta e dois anos. Uma noite ele veio para as 
dunas com uma pá cavando na areia da duna encosta sobre um buraco profundo metros , de 
cócoras entraram com ambas as mãos para si mesmo monte de areia , e depois enterrado na 
areia contra a cabeça e asfixia. Ele recebeu seu testamento depois que os pais ausentes 
escreveu: "A busca é em vão. "

[ Morte Inspecção ]

    Esta é uma determinação para limpar a si mesmo desaparecer da sociedade que fizeram 
exemplos completos . Dunas de areia em Tottori e do mar de árvores é o mesmo nome 
Uncharted japonês, mas sufocou -se enterrado vivo em um riacho de areia que o suicídio é 
extremamente doloroso. Catorze anos sem ser detectado , pode dizer-se o seu objectivo é o de
conseguir, mas a abordagem não recomendada. Porque, a não ser encontrada nos corpos de 
métodos de suicídio ou muitos .

 [ Estudo de Caso 29]

Filhotes fêmeas mortas por

    Às 19:00 em fevereiro 1989 mais ou menos, uma dona de casa de 67 anos , fugiu de casa 
cerca de meia hora de Jen -cho , Kumamoto Aso Bear Ranch doze Tribunal, no Tribunal salto 
filhotes derramado cometeu suicídio. Ouvir um " pop boom" de grande criador de som pegar o
passado , só para ver dois ‧ cinco metros de distância do muro abaixo Urso barracão, sessenta e



oito urso lotado , parece um pouco como Montenegro. Urso com um extintor de incêndio para 
dispersar após o corpo do homem branco emerge . Corpos foram rasgou filhotes, visceral 
desapareceu completamente do estômago para os intestinos para abrir um grande buraco nas 
mãos e pés e outro corpo havia várias marcas de mordida foram . Roupas estavam rasgadas em
pedaços , parece que um corpo nu . Ela é um budista devoto , antes da conversa ", ele vai cair 
no mundo do diabo ", " morto, mas a vida eterna alma" e assim por diante. Casa depois de 
meio-dia, também disse: " me chamar para entrar nesse mundo", também deixou uma nota de
suicídio de seu marido , os vizinhos também acho que ela é uma pessoa excêntrica.

    Algumas pessoas dizem que a mulher tinha dito anteriormente : "Eu quero ser comido por 
tigres ", então também acho que de urso

Galpão ao lado da jaula do tigre , mas não podia entrar na grade de ferro , então ele pulou o 
urso derramado.


