


  
     “Significado- A Palavra ‘tóxico’ vem do grego: tóxikón. 
  
      Significa: ‘veneno de flecha’ Conceito médico atual ‘Qualquer substancia que, 

incorporada ao organismo, mesmo em pequena quantidade, pode prejudicar a 
saúde ou causar a morte’.”  

 
 

                                                        (Eurípedes Kuhl, Tóxicos: duas viagens, p. 19). 
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    “[...]- Primeiro, a curiosidade. Segundo, a auto-afirmação. Terceiro, 
a ociosidade. Quarto, a violência, na qual reconheçam alguém que 
tenta impedi-lo de se drogarem – uma espécie de vingança. 
Quinto, as facilidades dadas pela própria família. Sexto, a falta de 
diálogo aberto entre pais e filhos. Sétimo, os filhos que não 
respeitam os pais e por estes não são respeitados. Oitavo, os pais 
que agem em desacordo com o que pregam. Nono, ainda existem 
os pais viciados que fornecem a droga aos próprios filhos. Décimo, 
a falta de exemplos nobres por parte dos pais e dos educadores.”  

(Luiz Sérgio, Os miosótis voltam a florir, 6. ed., p.124). 
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   “Lembram-se da luz que foi projetada na testa daquele garoto que 
ajudamos? Ela era refletida por um pequeno aparelho, que ali fora 
colocado para radiografar os efeitos trazidos ao corpo pela nova 
mistura que o jovem estava experimentado, além do ‘baseado’ 
que era consumido como um cigarro comum.” 

 
(Luiz Sérgio, Ninguém está sozinho, 12. ed., p. 71-72). 
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   “[...] o álcool, que destrói milhares de criaturas, é veneno livre, onde 
quer que vá. [...].” 

 (Humberto de Campos, Cartas e crônicas, 4.ed., p.81). 

 “O alcoolismo que carreia a miséria nasce num copinho. De chispa 
em chispa, transforma-se o incêndio em chamas devoradoras. 

 De copinho em copinho, o vicio alcança a delinquência.” 
 Joaquim Dias (Diversos Espíritos, Vozes do Grande além, 4. ed.,  p. 121-122). 
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   “O fumo, pelos danos que ocasiona 
ao organismo, é, por isso mesmo, 
perigo para o corpo e para a mente.” 

 (Manoel P. de Miranda, Nos bastidores da obsessão, 2.ed., p.28). 
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    “Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, 
o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? 

 Arrastamento, sim; irresistível, não; porquanto, mesmo dentro da atmosfera 
do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São Espíritos que tiveram a 
força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa 
influência sobre os seus semelhantes.” 

 (Allan Kardec, O livro dos espíritos, 80.ed., perg. 645). 
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