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Nos dias de hoje o que leva os jovens a
assistirem as aulas embriagados é a
influência dos amigos e a ilusão de querer
imitar os outros.
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O álcool é um atentado à saúde. Quem faz o
uso exagerado deste produto, não usa
plenamente as suas faculdades mentais quando
está sob efeito do mesmo. O álcool não pode
ser visto como um agente que combate os
problemas.

O álcool não pode ser usado como subterfúgio
para fugirmos dos nossos problemas. Eles
sempre existirão e se o álcool for a saída então
acabaremos por ser dependentes do álcool por
toda vida.
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