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Laurie Israel 'in son okuduğum yazısı bizim yaşam tarzımıza tekrar yön bulabilmemiz için
oldukça önemli bakış açıları içeriyor. O da bizler gibi her gün sabahları gazete okuyan ve haber
seyreden, işlerinin arasında haber kanallarını ve haber sitelerini ziyaret eden, en son haberleri
arkadaşlarıyla yorumlayan bir avukattı. Bir arkadaşı ona "ortalama bir amerikalının günce en az
5.000 reklama maruz kaldığını biliyor muydun" dediğinde o içinden şunu geçirmişti; "hergün
acaba kaç iç karartıcı habere maruz kalıyoruz". Çatışmalar, bombalı saldırılar, cinayetler,
tecavüzler,yolsuzluklar... ve daha nicesi sanki yanıbaşımızda oluyor gibi yakın ve olabilecek en
dikkat çekici ve sert şekilde bizlere aktarılıyor.

Bu düşüncelerle Laurie birden bire hiçbir gazete ve televizyon haberiyle ilgilenmemeye karar
vermiş. Farketmiş ki, haberiz bir hayat da mümkün ve onca kirli haber borbardımanından
kurtulmuş beyni, daha huzurlu ve sağlıklı düşünebiliyor. O artık sabah haberleri yerine neşeli
müzikler, sabah gazetesi yerine roman, anı veya uzun zamandır okumayı arzuladığı mesleki
kitabı okuyor.
Lauriel 'in mediate.com da yayınlanan bu oldukça uzun makalesini okurken hiç sıkılmadım.
Çünkü bulduğu huzur, yazısına da ifadelerine de sinmişti. Artık gazete manşetlerine ve
televizyondaki haberlere onları gördüğü anda yüz çeviren bir insandı. Çevresindekiler onu olan
bitene ilgisiz bir vatandaş olmakla bile suçluyorlardı.
Peki haberlerle ilgilenmeyen bu insan gerçekten olan bitenden habersiz miydi? Hiç de değil.
Çünkü eskiden kendisinin de yaptığı gibi güncel olaylar çevresinde hala insanlar tarafından
tatışılmaktaydı ve onun bunları duymaktan kaçmasına imkan yoktu. Ayrıca son gelişmeyi
duydun mu sorusuna verilen hayır yanıtı da, soru sahibine gelişmeyi anlatma imkanı veriyordu.
Sizler için en dikkat çekici haberleri zorla da olsa anlatacak birileri varken, o iç karartıcı haber
dünyasıyla direkt muhatap olmann da anlamı yok diyor Laurie Israel.
Kirletici haberler olmadan, daha iyi bir eş ve anne, daha huzurlu ve iyi düşünen avukat,
çevresinde haberlerdeki gibi felaketlerin kol gezdiği değil çoğunlukla iyi şeylerin olduğu bir
dünyada yaşadığını hisseden kişiliğe dönüşmüştü Laurie. Denemeye var mısınız?
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