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Responda às questões a seguir com sim não. Você dorme com a TV ligada? Costuma jogar
água potável na rua para baixar a poeira em dias de calor? Escova os dentes com a torneira
aberta? Joga latas de cerveja, papéis e demais coisas na estrada, afinal lixo no interior do
carro não é bom?
Você guarda o lixo que produz para descartar na lixeira ou joga no chão, mesmo porque não
encontra uma lixeira perto de você e logo isso passa a ser culpa dos governantes que não
administram bem as cidades, colocando lixeiras em toda parte?
Você se preocupa com os desastres ambientais dos navios que derramam milhares de litros de
óleos nos frágeis recifes de corais? Já viu o filme An Inconvenient Truth (Uma verdade
inconveniente)? Preocupa-se com o pronunciamento dos cientistas de que o fim está próximo?
Acredita no derretimento das calotas polares?
Você anda centenas de quilômetros de carro por ano para chegar rapidamente aonde quer ir?
Dirige por três quarteirões somente para comprar um refrigerante diet e usa o ar condicionado
do carro durante todo o tempo, no verão, e o aquecedor, no inverno? Seu carro é flex porque é
apenas lançamento de mercado, mas na verdade você só usa gasolina, porque com o álcool ele
perde potência?
Você regula seu carro para emitir menos poluente ou somente quando ele quebra? Costuma
chamar os ecologistas de ecochatos? Lê os jornais, tem consciência de que é preciso mudar,
afinal não é ignorante, mas costuma dizer que mudanças demandam tempo e paciência, algo
que você no momento não tem para perder?
Você costuma comprar produtos e mais produtos embalados, e não seleciona as embalagens
na hora de descartar no lixo em sua casa? Deixaria seu carro na garagem por cinco dias e
andaria de metrô, ônibus ou até mesmo de bicicleta para começar a fazer a sua parte, ou só
começará quando o vizinho começar? Gastaria um tempo do seu fim de semana no site
www.fightglobalwarming.com respondendo a algumas perguntas no tópico Calculate Your
Impact, para estimar a sua emissão de CO2 em função dos seus hábitos de vida?
Você seria capaz de vestir-se adequadamente par sair numa manhã, debaixo de chuva,
caminhado para o ponto de ônibus, somente para reduzir a emissão de CO2 do seu automóvel?
Seria capaz de reduzir sua ida ao supermercado em apenas uma vez ao mês para fazer
compras e levaria garrafas de vidro para comprar refrigerantes?
Você já cansou de ler esse texto e achou difícil fazer um quinto do que acabou de ler? Então,
você ainda não está preparado para ajudar a conservar a natureza, mesmo diante das
respostas que ela já começou a dar e, ainda que sua resposta fosse sim, e você já estivesse
preparado para mudar de atitudes diante do cenário atual, é preciso mudar muito mais, é
preciso mudar o caráter, o íntimo do seu ser; afinal, o homem deve conservar a natureza não
porque depende dela para sua sobrevivência, mas porque não foi ele que a criou, ela é criação
de Deus e digna de respeito.
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