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“maternidade minimalista com aroma de café” 

 

Olá, tudo bem com você? 
Obrigada por manifestar interesse em responder esta TAG.  
É um assunto de suma importância e acredito que todos devem ser ouvidos. 
 
Por ser um tema muito delicado decidi não indicar alguém para responder,            
quero deixar livre. Então se você conhece alguém que precisa de ajuda e não              
sabe como chegar até ela, essa TAG poderá te ajudar. 
 
Saiba mais: 

● Setembro Amarelo - http://www.setembroamarelo.org.br/ 
● Centro de apoio - http://www.cvv.org.br/ 
● Telefone - 141 

 
Vamos ajudar é importante. 
 
Para participar da TAG: 

● Colocar o LOGO da TAG. 
● Colocar o Nome do Site/Blog que te indicou (não se esqueça de linkar!) 
● Indicar até 3 Blogs para responder. 
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Perguntas para responder: 

1. Você sabe identificar os comportamentos e as ideias das pessoas          
suicidas? 

2. Já fez algum tipo de terapia com profissionais especializados?         
(Psicólogo, Psicanalista ou Psiquiatra) Fazer terapia não é apenas para          
pessoas que possuem pensamentos suicidas. 

3. Você tem o hábito de escutar as pessoas? 
4. Consegue identificar com facilidade quando um amigo ou alguém muito          

próximo a você está triste, tem alteração de humor ou se isola? 
5.  Você já teve pensamentos suicidas ou já tentou se matar? 
6. Já passou por momentos de tristeza ou ansiedade profunda? 
7. Já parou para pensar sobre o que de fato é o suicídio? 
8. Sabe o que é o "Setembro Amarelo"? 
9. Você se corta ou se machuca por que uma dor interna incontrolável            

dentro de você? 
10. Você está sofrendo porque um amigo ou ente querido acabou de falecer             

e por isso tem pensamentos negativos e vontade de sumir? 
 
Caso responda a TAG eu adoraria ler, por favor me avise está bem? 
 
Obrigada. 
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