
”Når du tænker og taler positivt om 
dig selv, ændrer du hele din sinds -
tilstand og bliver mere selvsikker.”
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Ud over at arbejde som model har Ashley Graham 
også sin egen podcast, Pretty Big Deal, hvor hun med 
gæster som Hailey Bieber, Arianna Huffington og Rosie 
Huntington-Whiteley taler om deres succeser. 

For at opnå glød 
er Ashley Graham 
grundig med at 
fugte sin hud både 
indefra og udefra. 

enten læbestift eller lipgloss. Og så afslutter jeg med St. Tropez’ 
’Instant Tan Finishing Gloss’.

Hvad er den største skønhedsfejl, du har begået?
At glemme at tage makeup af om aftenen er altid en fejl. Din 
hud heler og regenererer, mens du sover, så du skal ikke lægge 
dig til at sove med noget i ansigtet, der kan forhindre det. 

På hvilket tidspunkt i livet har du følt dig mest smuk?
Det har jeg for nylig, da jeg var gravid. I starten var det ikke 
nemt for mig at omfavne det faktum, at min krop ændrede sig. 
Men så begyndte jeg at fokusere på den styrke, jeg har som 
kvinde, og hvilken velsignelse det var at bære et liv inden i mig.

Hvordan er du blevet så selvsikker? Har du altid været det, 
eller har du nogensinde kæmpet med det?
Selvsikkerhed er en rejse, og den er forskellig fra person til per-
son. Jeg har ofte oplevet at kæmpe med mit selvværd, og jeg har 
virkelig hadet mit spejlbillede. Men jeg var så heldig at vokse op 
i en familie, der lærte mig vigtigheden af at føle sig selvsikker 
i sin krop. 

Hvad er dit bedste råd til at booste selvsikkerhed?
Affirmationer! Mit daglige mantra er: ’Du er modig, du er fanta-
stisk, og du er smuk’. Jeg begyndte på de her positive bekræftel-
ser, fordi jeg på et tidspunkt ikke engang kunne sige ’jeg elsker 
dig’ til mit spejlbillede. Når du tænker og taler positivt om dig 
selv, ændrer du hele din sindstilstand og bliver mere selvsikker. 

Hvordan har du passet på krop og sind gennem pandemien? 
At holde mig aktiv har været den bedste måde at passe på mit 
sind og min krop på. Jeg har også prioriteret at sætte tid af til 
meditation og bøn sammen med min mand, efter at vi har put-
tet vores søn Isaac. Det er en god måde at stresse af på, flytte 
fokus fra kaos og blive mere fokuseret og taknemmelig.  

’Lys 41’, eau de parfum, 
Le Labo, 50 ml,  
1.275 kr. 

’Hydra-Essentiel Lip Balm’, 
Clarins, 15 ml, 150 kr. 

’Self Tan Purity 
Vitamins Water Mist’, 

St. Tropez, 200 ml, 
439 kr. 


