
Мишел Обама: Патим од лакше депресије због изолације уведене због коронавируса, расних борби у САД и хипокризије администрације Доналда Трампа
четвртак, 06 август 2020 09:53

 Бивша америчка прва дама Мишел Обама рекла је да пати од "лакше депресије" због
изолације уведене око пандемије Ковида-19 и расних борби у својој земљи, као и због
"хипокризије" администрације актуелног председника Доналда Трампа.

  Супруга бившег председника Барака Обаме ово је говорила у последњој епизоди свог
подкаста, објављеној данас на Спотифају.   

"Будим се усред ноћи јер ме нешто брине, или осећам тежину. Покушавам да се бавим
спортом али било је периода током карантина када једноставно нисам имала вољу",
рекла је Мишел Обама.

  

  

Педесетшестогодишња Мишел Обама рекла је да пролази кроз емоционалне успоне и

 1 / 2



Мишел Обама: Патим од лакше депресије због изолације уведене због коронавируса, расних борби у САД и хипокризије администрације Доналда Трампа
четвртак, 06 август 2020 09:53

падове које цео свет осећа, да има тренутака када "себе не препознаје".

  

"Ово није време када се духовно ширимо. Знам да пролазим кроз један облик лакше
депресије", рекла је она.

  

"Не само због карантина, већ такође због расних борби. И видите ову администрацију,
њену хипокризију, дан за даном, то деморалише", додала је.

  

У САД су последњих месеци биле велике антирасне демонстрације изазване смрћу
Џорџа Флојда приликом хапшења од стране белог полицајца.

  

Мишел и Барак Обама, први црни председник САД, остали су у Вашингтону после
изласка из Беле куће у јануару 2017.

  

Мишел Обама је такође рекла у подкасту да је "заморно" пробудити се и видети још једн
причу о неком црном мушкарцу или црној особи која је дехуманизована, повређена,
убијена, или погрешно оптужена за нешто.

  

"И то доводи до терета који нисам осећала дуго у животу. Ми смо у јединственом
тренутку у нашим животима. Пролазимо кроз нешто што нико у нашем животу није
доживео", рекла је она.

  

(Бета)
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