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Wanneer ons 'n tydskrif, Ons begin Wanneer ons 'n tydskrif, Ons begin 

uitleg 'van nuuts af en voeg die tag, 

"toets van die UITLEG" in 'n "blou noot" 

aan die linkerkant van hierdie 

redaksionele bladsy. Dit is natuurlik en 

geleidelik trans-gemuteerde in ons eie 

tydskrif. Ons vervang elkeen van die 

van vroeër toets beelde (wat al 

gedokumenteer in ons Instagram 

rekening) met ons eie skietery, stylings 

en modelle (dikwels ook nuwe gesigte). 

Die beginsel is dat ons net die beste 

van inspirasie kan bekostig en so ons 

gaan vir die pluk van Vogue, Numero, 

Harper's Bazaar, Elle ens ens te lig ons 

bladsye met voorpunt modelle as ons 

werk om ten volle te skep ons eie 

tydskrif.

So, is elke uitgawe gewerk 

op hierdie manier en op sy 

publikasie tyd {vir tye, CFR 

ons webwerf} al die inhoud is 

ons eie, en dan, natuurlik, die 

stempel ", gepubliseer!" Sal

verskyn aan die linkerkant van hierdie 

bladsy.

Artikel tekste: ons eie van die begin 

af. Kopiereg: normale styl van kopiereg 

van toepassing, CFR ons webwerf; 

mode bloggers kan reblog

beelde met die gewone erkennings: op 

ons webblad is daar 'n spesiale gids vir 

bloggers waar beelde vir elke probleem 

kan maklik opgetel word. 

Talentvolle mense, modebewustes wat 

wil om te werk met ons, kontak ons 

asseblief via Twitter, en daarna kan 

ons e-pos, SIP-bel gebruik, 

vergaderings, ens Ons is altyd oop vir 

nuwe modelle, skrywers, 

fotograwe, stiliste, make-up 

kunstenaars, stel ontwerpers-sowel 

as klere handelsmerke, 

adverteerders ens-mense wat in 

die gees van entoesiasme en 

gehalte wil uitstekend bydra in een 

of ander manier. Die aanvanklike 

finansiering van BERLiNiB is na 

wat die beste kan 'n "amateur" vlak 

genoem word, maar met 

top-toerusting, en ons hoop, 'n 

uitstekende smaak en samestelling 

vaardighede ens, ons skep

uitstekende resultate binne 

hierdie raamwerk.

Aristo Tacoma

{ 'N fotograaf in, en die redakteur van, 

IB; en ook dikwels stilis}

Handelsmerke in hoofartikels: 

redaksionele inhoud kan geborg 

word deur mode handelsmerke, sien 

ons Instagram vir kontak 

besonderhede.

Advertensies: dieselfde kontak 

metodes as vir die merk borg. In 

BERLiNiB, is advertensies gemerk 

"advertensie" of handelsnaam word 

getoon sodat dit is voor die hand 

liggend.

Die inhoud van elke gepubliseer 

BERLiNiB tydskrif is kopiereg Stein 

Henning Braten Reusch alias Aristo 

Tacoma. Almal wat betrokke is in 

contentcreation is vernoem (modelle 

is vernoem as hulle wil). Unsigned 

materiaal is deur die redakteur. Indien 

u enige vrae oor enigiets wat hier 

verskyn, of wil byvoeg, volg asseblief 

@industrialbabes by Twitter.com, via 

app of via PC, en binne 'n dag of 

twee ons volg terug. Dan kan ons 

Direkte SMS daar met gemak. 

BERLiNiB is beskikbaar vir gratis, 

altyd, as kwaliteit PDF. Want daar is 

geen inskrywingsfooi, nooi ons 

diegene wat opgehefte te borg 

BERLiNiB voel {gekies som & 

geldeenheid jouself}:

paypal.me/aristotacoma/

Tegnologie sluit Nikon Df, Nikkor w / 

VR, KDE Neon, Gimp, LibreOffice, 

FontLibrary.org ens ens, en natuurlik 

die PC Android-x86 platform. Wanneer 

BERLiNiB ten volle deur kommersiële 

kontrakte en advertensies gefinansier 

word, sal ons soortgelyke koninklikes 

fonts gebruik via gekoop lisensies.

https://www.paypal.me/aristotacoma/




Beste van 

die lente '19 

modeneigings

dokumente 

wat dit alles 

sê <>

Ter opsomming: 

SWEET CHAOS

Net soos uitdagings die wêreld se is nie 

eenvoudig; net soos die politieke landskap is 

nie eenvoudig; net soos 'n wilde 

lappieskombers van denke oorheers diskoers 

die wêreld se forums- aangedryf deur 

rekenaars-eerder as een of twee groot stemme; 

net soos die oplossings wat ons moet soek is 

baie en uiteenlopend; so ook is mode lente 

2019 'n soet lappieskombers, 'n mosaïek, 'n

chaos, of 'n diversiteit van impulse waarin daar 

geen ware oorkoepelende eenvoudige konsep. 

Tog, aangesien mode is veronderstel om te 

vereenvoudig hoe om stylvol, chic, mode kyk, 

dan is dit moet iets eerder as alles wees en 

wanneer dit is 'n gemors, ons het die reg om 

iets uit te kies eerder as om dit alles te besin. 

BERLiNiB optel uit iets met behulp van wat ons 

hoop is goeie smaak. Goed dan:

skeef > > >

Serp en 

mikro-BAG

Jy kan veilig te geniet in dinge as dit nie 

slordige, dan ten minste asymmterical- wat geld 

vir serpe en rompe. Voeg die onder-grootte 

handsak en jy dit.

styf > > >

NYLON 

SHORTS

Ook genoem fiets kortbroek. In 2019 dit is dinge 

wat jy kan loop met, en kombineer met soos 

oor-grootte.

styf > > >

BELT

'N soort van gooi-terug na die 1950's, is taille 

nie presies veronderstel groot te wees.

> > > 

PLASTKINKY 

EN NEOGOTH

Dit is 'n soort van 50 skakerings tyd, maar met 

'n 2019 kinkel. Topmodels opdaag in 

plastiek-bdsm geïnspireer klere.

SIMBOOL> > >

VAN DIER & 

SIRKELS & 

skewe 

BLOKKIES

Leopard-afdrukke ens Maar ook eienaardige 

afdrukke: nie altyd simmetries in die robot, 

masjien sin, nie net die blomryke tipe simbool. 

Vaagweg deurmekaar-up vierkantige en / of 

omsendbrief tipes simmetrie.

oor-> > >

GROOTTE TOP, 

kaal BENE

Groot rompe, hemde, met die dopgehou, dan 'n 

hoë hakke of stewels of woonstelle, moontlik 

kouse.

> > > Gevou 

TEXTILES

Neem iets swart en groot en vou dit crazily baie 

keer rondom hom en rondom jou bolyf, sit op 'n 

paar stewels, en jy kan loop op die straat en 

niemand sal 'n ooglid: dit is reg in die middel 

van wat aangaan as vir die lente 2019.

> > > KLEUR: 

VIOLETISH, wit, 

swart, 

GREENBLUEISH, 

& 

TRANSPARENTISH

Dat sexily deursigtige ding kan gestoot word op 

hierdie manier, vir die gewaagde: 'n tepel of 

twee wys, en / of om jou onderklere te wys.
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Jy wil 

TREIN: 

SEWE 

WENKE 

VIR om dit 

GEDOEN
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Opleiding, wanneer jy klaar is reg, is-laat ons 

eerlik-pynlike. Wanneer dit gedoen is, al is, 

die plesier is onwerklik. Op alle vlakke, fisiese, 

sielkundige, sosiale, geestelike,

universele. Kry dit gedoen is pragtig, maar net 

wat is die truuks? Miskien het jy nie 'n probleem 

om dit gedoen: dan hoef jy nie om dit te lees. 

As jy, soos die meerderheid, moenie dit soveel 

as wat jy wil, miskien 'n paar van hierdie wenke 

sal werk vir jou gedoen!

[1] Kyk 

Stuur na 

'n 

voorafbepaalde 

simboliese beloning

Dit is geen punt viering wat die opleiding gaan 

volgens skedule met die soort van dekadente 

maaltyd wat bederf wat jy nou net gedoen het 

so goed. Maar: die opstel van 'n soort 

beloning-selfs al is eerder "simboliese" - maak 

altyd sin. Die opleiding mag elemente van pret 

en plesier ens ens-maar het daar

is altyd 'n goeie idee om te beplan om 'n paar 

aktiwiteit gedoen direk na, wat ten minste effens 

aangename kry. Dit behoort ook heeltemal 

anders, 'n groot kontras te wees. Dit mag wees 

net 'n paar minute van hierdie-of-dat, maar dit 

moet ontspanning het in dit, en, selfs al is die 

plesier is baie sag, moet die plesier duidelike en 

werklike wees. Voorbeelde kan jy jouself te 

maak. Die klassieke voorbeeld: gee jouself drie 

minute om 'n paar bladsye in 'n boek wat jy 

reeds met versot lees. Maar jy kan maklik maak 

enige aantal addisionele voorbeelde-al 

klassifiseerbaar as "simboliese" belonings in die 

sin wat ons net geskets.

[2] Onthou die 

magie van koffie

Sodat jy op die punt om op te lei. Jy gaan die 

spiere te oefen. Jy wil 'n paar dinge in orde.

In die eerste plek 'n as aangenaam leë maag as 

moontlik. Twee, 'n energieke drink wat gaan 

reguit na die spiere en wat het geen probleme 

nie. Iets wat jou liggaam vibreer maak in net die 

regte manier. Die opleiding sal knaag op die 

bloedsuiker en so soet koffie sal nie vet word, 

dit sal eerder verhoog die pret van die 

opleiding. En die koffie sal nie jou rusteloos 

verlaat omdat jy dit goed gebruik: die liggaam 

smag beweging en, deur koffie, jy gee dit 'n 

bereidwilligheid om te beweeg.



[3] Weekly 

dosisse, 

weeklikse 

pouses

Kry 'n ritme aan die oefensessie 

skema. "Elke dag" klink mooi in 

teorie, miskien, maar die liggaam 

het 'n paar agtergrond werk te 

doen en dit maak perfekte sin om 

'n paar dae elke week waarin daar 

beslis niks van die standaard 

opleiding het. En dit bring ons by:

4 Herstel [4] Herstel ] Herstel 

gewete elke 

week

'N byproduk van die hantering van die opleiding 

as 'n "week pakket' is dat dit nie saak hoe jy 

verlede week uitgevoer word, elke week 'n 

nuwe een; maak nie saak as jy nie kry om so 

veel as wat jy op te lei wou-daar is 'n nuwe 

week wat voorlê, en benader dit met die 

absolute duidelikheid oor wat hulle in Zen noem 

"Beginner's Mind": onskuldige van die verlede, 

die komende week begin met sy eie "gewete 

begroting, en afwerkings met dit.

[5] 

reclameren 

die 

opleiding 

outfit

Dit is 'n goed gevestigde waarheid dat klere te 

skei vir opleiding, van 'n soort wat diep 'n 

beroep op julle, is 'n reuse-motivering faktor. Dit 

sluit in-tensy dit is 'n kaalvoet vorm van 

opleidings skoene wat lyk alles reg, maar voel 

uitstekend.











6 Tantrify [4] Herstel ] Herstel 

die opleiding, as jy 

kan 

As opleiding behels 'n pyn, waarom nie-met al 

geskik diskresie - balanseer dit uit met die mees 

voor die hand liggend en mees gesonde van 

plesier? Wanneer dit

moontlik en ordentlike genoeg. 

[7] En, balanseer 

die 

opleiding vorms

Vind 'n simmetrie in hoe jy verskillende die 

opleiding. Geen enkele onveranderlik opleiding 

stel kan wees absoluut reg al die tyd. Die 

liggaam sal dit sein op 'n stadium in elk geval. 

Dink balans en bou

variasies. Soos baie bekende 

sielkundige studies het 

getoon, die blote feit van 

variasie is self 'n

motivering faktor.



2019 

En 'n 

volwassene 

GEN Z:

generasie Zen-

sationally 

TransZendent

Teks en illustrasies: Aristo Tacoma

A. 

Die nuwe 

trendZetters

Die nuwe tendens-zetters, gebore nie by maar 

dit is duidelik nadat die millennium verskuiwing, 

is adults- nog tieners-maar volwassenes wat 

wetlik wyn kan drink en stem-en aan wie die 

konsep van "valse nuus" is die eerste hand en 

voor die hand liggend; wat beskou dit 

avantgardist n dating app te gebruik nie; wie 

weet wat die hoofstroom, soos sardientjies, kan 

nie altyd reg wees; wat heel moontlik weet wat 

dit beteken "om

kort "maar dit nie doen nie al is dit die 

maatskappy betrokke kan benadeel.

B. Theyre 

"weer 

tot stand {Self} 

bewus, 

miskien

Sedert die begin van moderne tegnologie 

in die 20 stein die 20 ste

eeu, het baie-maar nie alles-jeug kulture op 'n 

aangename "vryheid van twyfel" (en van 

bewustheid) gefloreer, wat spruit uit "tegnologie 

optimisme ". Die 1950's het hierdie-die laat 

1960's en vroeë 1970's het dit- nie dat, eerder, 

was die tydperk waarin cannabisenthusiastic 

solo-mediteerders gevorm n ring rondom die 

Pentagon en, terwyl sing die ou Sanskrit klank 

"AUM", het gehoop om die bring Pentagon in 'n 

toestand van levitasie. Dan tech.opt. stel weer 

en vernietig die meeste van die Woodstock 

kulture. In 'n lomp manier het dit 'n bietjie uit die 

mode in die 1990 en dan tech.opt. geteisterde 

die wêreld tot koms van die ouderdom van die 

Millenials. Die Gen Z mense is nie oortuig nie 

ego nie hoofstroom nuus is reg, en gebruik 

tegnologie ook om die tegnologie-tendense 

teen te werk.



C. Zeneration 

meditasie

Sommige van die splinternuwe blomme van 

die mensdom geen twyfel sal eenkant gooi 

die konsep van "meditasie" as onsin. 

Gen Z is alles oor diversiteit, en, behalwe 

wat elke generasie het beduidende 

miniorities uiteenlopende uit die 

meerderheid.

Noudat dit gesê soveel, dit is onmoontlik 

om te twyfel baie van die selfcenteredness 

van die wêreld-

en sy tegnologiese mainstreams-sonder dit ook 

lei tot entoesiasme vir 'n radikale alternatiewe. 

Meditasie is, op 'n manier, die sterkste 

verklaring van bewustheid moontlik: dit is 'n 

toewyding aan bewustheid-of, soos sommige 

van die Indiese guru graag om dit te sê in die 

1960's, na "moeiteloos bewustheid". Nog Gen Z 

het kreatiewe oor die simbole van hierdie te 

wees: flower power simbole van die 1960's is 

nog ryp en betekenisvolle maar hulle is 

oor-gebruik en kan soveel dui 'n fassinasie met 

alle dinge retro en met die musiek van die 

1970's as met 'n verbouing van innerlike stilte.

D. Deliciouzly 

Zensational

Dit is egter duidelik-ten spyte van die feit van 'n 

paar van die histeriese variasies wat ook Gen Z 

voer in-wat in mees tegnologies gevorderde 

relatief vry stede, nie sedert die 1970's was 

daar soveel viering van sensuele buite-geslag 

vryheid. En dit is nie in die minste te danke aan 

hoe 2019 verwelkom Gen Z as burgers oor hul 

skerp punte stel op die wêreld.



TNS

BERLiNiB s "weer 

True

nonsens 

Artikel

Teks en illustrasie: Aristo Tacoma

Daar is 'n app vir 

die vind van jou 

skeermes

Daar is 'n sterk neiging in alle moderne 

samelewings te bad soute gebruik in die bad 

van so 'n aard dat dit nie net borrels produseer, 

maar ook gee 'n mooi kleur aan die bad water. 

Daar is egter 'n ander tendens, wat nie 

heeltemal versoenbaar met hierdie een. Ten 

spyte van die gewildheid van Braziliaans Wax 

metodes, is 'n toenemende deel van die 

volwasse vroulike bevolking ook gebruik van 

skeermesse. Wanneer dit gekombineer word 

met die bogenoemde borrel-en-kleur genereer 

metode, en die skeermesse is in die water sit, is 

die kanse is groot dat die skeermes verdwyn en 

is nutteloos voor die bad leeggemaak word.

Soos prof. Humphrey skyn by Madland 

Looniversity spreek dit, "As gevolg van die

gebruik van gemeenskaplike bad soute, die 

penetrasie sigbaarheid van die badwater is 

naby nul. Gekombineer met die nou-intense 

gebruik deur meisies van ligte skeermesse 

gemaak van ligte plastiek en net 'n stukkie van 

metaal, die kanse goed dat die skeermesse 

eenvoudig nie traceercode binne die duur van 

die bad. Dit alles is te danke aan die baie 

onnodige vroulike begeerte om blink bene uit te 

stal. "

Ons verlaat prof. Skyn daar.

Gelukkig is daar programme vir 

diegene wat probleme met die opspoor 

van hul skeermesse in die oseaan van 

gekleurde bel.

Neem byvoorbeeld die Razor-Op soek 

na Star Drone 

app. Dit is 'n gratis artikels, maar dit kan net 

gebruik word saam met hul Star Drone Razor 

Metal Detector kit, wat kos byna 'n groot en so 

'n bietjie bo die begroting vir die meeste. Die 

dreun, volgens spesifikasie, sal gerig word 

vanaf jou jeug om te vlieg in die plafon van jou 

badkamer, besig met 'n deeglike skandering 

van enige metaal inhoud van jou bad-selfs die 

ligte stukkies staal in die skeermesse sal 

akkuraat opgespoor word in no-time . Jou 

selfoon sal brul, en die gedruis sal 'n spring 

beweging doen reg bo-op enige bevindinge van 

verborge skeermesse onder die water in jou 

badwater.

As jy nog steeds nie die skeermes vind, sal 

die GPS koördinate van jou skeermes verskyn, 

saam met 'n kaart en aanwysings hoe om daar 

te kom, op die vertoning van jou selfoon. 

Vir diegene op soek na 'n stiller 

benadering-na alles, 'n gedruis vlieg in jou 

badkamer sal 'n geluid soortgelyk aan dié van 

sowat vyf heavy metal konserte by die speel te 

skep eens daar is die Razor-Op soek na 

Submarine App teen 'n fraksie van die prys. Dit 

het 'n metaalverklikker netjies toegerus om 'n 

bad vriendelike duikboot toestel. Die duikboot 

sal opduik op die oomblik dit is geleë die 

skeermes en die skeermes behoort te vinde

onmiddellik daaronder, tensy daar sterk 

strome in jou bad.

Vir diegene op soek na 'n bietjie meer 

natuurlike benadering, minder afhanklik van 

dinge soos telefoon apps, die Internasionale 

Federasie van Divers het hul eie redelik 

goedkoop oplossing: 'n vriendelike 

RazorSeeking Duiker se Kit bad, met 'n klein 

suurstof bottel, 'n masker, en 'n kragtige 

onderwater laser flits lig gemaak spesiaal vir die 

uitdagings van die gewilde gebruik van 

colorised bad soute saam met skeermesse teen 

te werk. Met hierdie toestel, en 'n paar 

eenvoudige swem bewegings ( 'n gids is 

ingesluit by die pakket), moet jy gou maklik in 

staat wees spoor enige skeermes maak nie 

saak hoeveel borrels wat jy in jou bad.



voor en 

nadat 

make-up

Hoe om te dink oor 

make-up? Hoe om uit te 

vind die aantreklike 

manier om jou make-up 

toe te pas? En hoe om 

dié vaardighede te 

verhoog? 4 eenvoudige 

wenke

Elmayahh kry 

grimering vir die 

BERLiNiB 2019 / B 

cover redaksionele 

Model: Elmayahh, Insta 

@elmayahh Mua: Myrto Departez, 

Insta @myrto_departez

Photo: Aristo Tacoma

Cafe Locations: 7 keer, Psiri, Athene 

Studio Locations: STUDIO P56, Athene, 
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Mode handelsmerke in hierdie 

redaksionele:

Klere en 'n hoë hakke TATU DEUR 

SUELITA, Insta @tatu_by_suelita 

Animal Print stewels deur 

Stradivarius, Insta @stradivarius

Volgende: tabaksak deur 

sakke SIMONA, Insta 

@dakovasimona





1: Stel#strong

die

doelwitte 

reg

Dit is voor die hand liggend, maar laat 

ons spel dit uit: Tensy jy 'n punt te 

maak - dat jy 'n make-up-kunstenaar 

wat goud of iets kan spat op 'n gesig 

en maak dit uit te kom reg - jy wil 

make-up te verbeter wat natuurlik 

mooi oor die gesig, sodat hy by kyk 

na die gesig, die Wowfactor is daar. 

Dit is nie dat mense gaan om te kyk 

na die make-up (tensy hulle 

professionele). Hulle gaan om te kyk 

na die gesig. jou

make-up, wanneer dit slaag, is nie daar nie - 

maar haar gesig is net darn pragtig.





# 2: Dink na oor 

watter kleure jy 

reeds '

Enige kleur wat jy aansoek doen as deel van 

jou make-up gaan die teenwoordigheid van die 

kleure wat jy reeds het invloed, natuurlik. Die 

hoof manier dit gebeur, is deur ooreenkoms-jy 

dalk wil die fyn woord "resonansie" toe te pas 

om dit te. Byvoorbeeld, so en so eyeshades, 

kan jy sê, "resoneer" met jou oogkleur (of oog 

kleure, om presies te wees).

Wanneer jy die vel is gelooi, jy het 'n ander 

kleur is daar dat jy dalk wil 

beklemtoon; net soos daar kleure oor die vel is 

wat jy nie wil beklemtoon. Dit alles moet speel 

in jou geestelike paraatheid vir die make-up.



# 3: ..en die 

ligte waar jy

"weer 

oor te gaan

As jy die ligte waar jy gaan is kan beheer 

go-watter tipe hulle, wat hoeke waar hulle 

vandaan kom, ens ens, jy sal nie hoef te veel 

make-up doen. Dit sou wees soos 'n paar van 

die meer gekonsentreerde vorm van foto 

sessies, waar die fotograaf kan opstel ligte ten 

einde hierdie en dat die funksie te maksimeer 

en die skep van 'n natuurlike skaduwee te 

beklemtoon jou onderlip en allerhande dinge 

soos dat.



# 4: En: 

wanneer youve 

"weer 

tyd, doen jou 

sketse

Make-up, op 'n manier, is skets 'n gesig op die 

top van 'n gesig. Reg? Hoe meer jy met harde 

teen sagte wenkbroue en allerhande dinge soos 

dat die gebruik van pen en papier, of 'n 

rekenaar ekwivalent, hoe meer selfassuredness 

jy in die toepassing van net die regte 

hoeveelheid van make-up sal gespeel het. Jy 

kan reeds bedrewe te wees in die skets. Indien 

wel, fyn! Indien nie, hier is 'n manier om te gaan 

oor dit: te koop soveel leeg velle papiere as jy 

kan dra, en het 'n klomp van die blou penne, en 

haal 'n foto van iemand met 'n klassieke 

aantreklike gesig met 'n eenvoudige, elegante 

eienskappe-nooit omgee tyd fase of velkleur of 

enigiets. Die idee is om te kry in die essensies, 

met behulp van 'n gesig wat jy reeds goed ken. 

Sê, Brigitte Bardot. eksperimenteer dan met net 

hoe min lyne jy op papier kan sit om die 

maksimale sin van dat daar 'n aantreklike gesig 

te kry. leidrade: -Simmetrie links / regs en 

vertikaal. Net 'n oorsig die een kant van die 

neus, - soms 'n wenk van 'n neus is genoeg. Sit 

'n skaduwee onder die onderlip. Laat die oë 

wyd uitmekaar. Laat die leerlinge wees groot, 

maar seker wees daar is 'n weerspieëling van 'n 

bietjie lig in hulle-sê, 'n sprankelende vierkante. 

Moenie dinge wat die tekening kan bemoeilik 

oortrek. Nie die moeite te teken ore in die begin, 

net laat hare vloei oor die ore. Gooi die eerste 

vyfhonderd tekeninge. hou dan jou beste twee 

of drie; en verbeter week na week. net laat hare 

vloei oor die ore. Gooi die eerste vyfhonderd 

tekeninge. hou dan jou beste twee of drie; en 

verbeter week na week. net laat hare vloei oor 

die ore. Gooi die eerste vyfhonderd tekeninge. 

hou dan jou beste twee of drie; en verbeter 

week na week.



Gesondheid 

voordeel van 

'n goeie tyd

Of 'n 

woordelose 

verkenning van 'n 

konsep van 

skoonheid

Model: Teuta Pereira

Photo: Aristo Tacoma

Die merk van sigaartjies gebruik in die 

foto is van Kuba, gemaak van suiwer 

tabak









Styl jou 

Gang

Verkenning van 

soet alledaagse 

uitdagings: Om 'n 

sensasie in die 

grond van julle 

nougeset wandel, 

met ander 

woorde: om die 

mode gang

Model: Natasia Kinia Photo: 

Aristo Tacoma



s treets is sake s treets is sake 

van sekondes: 

sekondes 

waarin 'n stel 

indruk: sommige 

doen dit deur 

dressing up: 

sommige doen dit 

gewoonlik {gewoonlik 

met veel 

groter 

impak deur } deur 

minimalisme: 

eenvoud en 

dink dans



Wanneer 

doen 'n 

dieet 'n 

ander{gewoonlik 

beroemde 

toepassing van 

die wet wat soms 

minder is meer: 

wanneer 

} deur 

jy lei: wanneer jy 

liefde maak: die 

fashionista straat 

styl Walker 

beskou hierdie 

dinge in die lig 

van hoe hulle 

LOOP daarna



{ "Goeie stad": 'n 

plek waar die 

liefhebbers van 

vlakke behandel 

met die absurde 

eerbied wat hulle 

verdien.}
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