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Brytyjska modelka postanowiła pobawić się perspektywą i pokazać fanom, jak łatwo zmanipulować w
sieci każde zdjęcie.

Miewasz kompleksy z powodu swojej figury? Porównujesz się do gwiazd, które każdego dnia
wrzucają do mediów społecznościowych swoje idealne fotki? Czas z tym skończyć.
Brytyjska gwiazda modelingu w wersji plus-size, 25-letnia Iskra Lawrence postanowiła pokazać,
w jaki sposób każdy może codziennie manipulować swoim wizerunkiem w sieci.
Na swoim profilu na Instagramie 25-latka pokazała zestawienie dwóch swoich zdjęć - w tym samym
miejscu i tym samym stroju. Na pierwszym jest jednak ustawiona nieco inaczej i wygląda
zdecydowanie bardziej potężnie, na drugim natomiast prezentuje się smuklej i ma pożądaną przez
wiele kobiet "thigh gap", czyli szczelinę między udami, gdy nogi są złączone.
Pod zdjęciem modelka napisała: "Będę pierwszą osobą, która ci powie, że w zdjęciach chodzi o dobre
światło i odpowiednie ustawienie. Zawsze pamiętaj, że media społecznościowe nie pokazują

prawdziwego życia i nigdy nie pozwól, by czyjeś zdjęcia sprawiły, że będziesz czuć się niepewna
siebie. Jeśli nie wyglądasz tak, jak ona, a ona nie wygląda jak ty, to bardzo dobrze, bo tak powinno
być. Powinnaś być sobą, nikim więcej. Kochaj i szanuj swoje ciało."
Apel modelki, która w szalonym świecie show-biznesu nawołuje do normalności spotkał się z
pozytywnym przyjęciem fanów. Zdjęcie natychmiast rozprzestrzeniło się w sieci, a komentujący
posłali modelce wiele ciepłych słów.

✨ no thigh gap or thigh gap who cares. We all think we want different things and we should because
we are all different, there's no wrong way just be the healthiest & happiest for you. I'll be the first one
to tell you pics are all about good lightening and angles. Always remember social medias not real life
never let anyone else's pics make you feel insecure about yourself. If you don't look like her and she
doesn't look like you that's how it's meant to be. You are meant to be YOU no one else, your body is
your home so love and respect it. When you look after it beautiful things happens ✨ #iskralawrence
#everyBODYisbeautiful
Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika iskra✨ (@iamiskra) 29 Kwi, 2016 o 9:44 PDT

źródło: DailyMail.co.uk
zdjęcia: Instagram
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