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Όταν κάνουμε ένα περιοδικό, αρχίζουμε Όταν κάνουμε ένα περιοδικό, αρχίζουμε 

διάταξης «από το μηδέν» και να 

προσθέσετε την ετικέτα «TEST 

ΔΟΜΗΣΗΣ» σε «Blue Note» στην 

αριστερή πλευρά της συντακτικής 

σελίδας. Αυτό είναι φυσικά και σταδιακά 

trans-μεταλλαγμένες στο δικό μας 

περιοδικό. Θα αντικαταστήσει κάθε μία 

από τις παλαιότερων εικόνων δοκιμής 

(τα οποία είναι όλα τεκμηριωμένα στον 

λογαριασμό Instagram μας) με τη δική 

μας πυροβολισμοί, προσδιορισμούς, 

και μοντέλα (αρκετά συχνά, επίσης, νέα 

πρόσωπα). Η αρχή είναι ότι μπορούμε 

να αντέξουμε οικονομικά μόνο τα 

καλύτερα του εμπνεύσεις και έτσι πάμε 

για το φιλέτο της Vogue, Numero, 

Bazaar Harper, Elle κτλ κτλ για να 

ανάψει τις σελίδες μας με τα μοντέλα 

προσκήνιο καθώς εργάζονται για να 

δημιουργήσουν πλήρως τη δική μας 

περιοδικό.

Έτσι, κάθε θέμα έχει 

εργαστεί για με αυτόν τον 

τρόπο και το χρόνο 

δημοσίευσης της {για τους 

χρόνους, CFR ιστοσελίδα μας} 

το σύνολο του περιεχομένου 

είναι δική μας, και στη συνέχεια, 

φυσικά, η σφραγίδα «που 

δημοσιεύθηκε!» Θα

εμφανίζονται στα αριστερά αυτής της 

σελίδας.

Άρθρο κείμενα: το δικό μας από την 

αρχή. Πνευματικά δικαιώματα: κανονικό 

στυλ των πνευματικών δικαιωμάτων 

ισχύει, πρβλ ιστοσελίδα μας? bloggers 

μόδας μπορεί να Reblog

εικόνες με τις συνήθεις παραδοχές: 

στην ιστοσελίδα μας υπάρχει ένα ειδικό 

φάκελο για τους bloggers, όπου εικόνες 

για κάθε θέμα μπορεί να διαλέξει 

εύκολα. 

Ταλαντούχος παιδιά, fashionistas που 

θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας, 

παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας 

μέσω Twitter, και μετά από αυτό μπορούμε 

να χρησιμοποιήσουμε το email, 

SIP-τηλεφωνεί, συναντήσεις κ.λπ. Είμαστε 

πάντα ανοιχτοί σε νέα μοντέλα, 

συγγραφείς, 

φωτογράφους, στυλίστες, 

μακιγιέρ, σκηνογράφοι, καθώς και 

τα ρούχα εμπορικά σήματα, 

διαφημιστές κλπ-οι άνθρωποι που 

στο πνεύμα του ενθουσιασμού και 

της ποιότητας επιθυμούν να 

συνεισφέρουν άριστα με τον ένα ή 

τον άλλο τρόπο. Η αρχική 

χρηματοδότηση BERLiNiB είναι 

αυτό που μπορεί καλύτερα να 

ονομάζεται επίπεδο «ερασιτέχνης», 

ωστόσο, με την κορυφαία 

εξοπλισμό, και, ελπίζουμε, 

εξαιρετική γεύση και ικανότητες 

σύνθεσης κλπ, δημιουργούμε

άριστα αποτελέσματα μέσα σε 

αυτό το πλαίσιο.

Aristo Τακόμα

{Φωτογράφος μέσα, και ο συντάκτης 

της, ΙΒ? και επίσης συχνά στυλίστα}

Μάρκες σε editorials: συντακτικό 

περιεχόμενο μπορεί να 

χρηματοδοτείται από μοντέρνα 

εμπορικά σήματα, δείτε Instagram 

μας για επικοινωνία.

Διαφημίσεις: ίδιες μεθόδους 

επικοινωνίας, όπως για χορηγία 

μάρκας. Σε BERLiNiB, οι διαφημίσεις 

ένδειξη «Διαφήμιση» ή επωνυμία 

εμφανίζεται γι 'αυτό είναι προφανές.

Το περιεχόμενο του κάθε δημοσίευσε 

το περιοδικό BERLiNiB είναι 

πνευματικά δικαιώματα Stein Henning 

Braten Reusch ψευδώνυμο Aristo 

Tacoma. Όλοι όσοι ασχολούνται με 

contentcreation ονομάζονται (τα 

μοντέλα ονομάζονται όπως θέλουν). 

Ανυπόγραφη υλικό είναι από το 

συντάκτη. Εάν έχετε οποιεσδήποτε 

ερωτήσεις σχετικά με τίποτα εδώ που 

δημοσιεύθηκε, ή επιθυμούν να 

συνεισφέρουν, ακολουθήστε 

@industrialbabes στο Twitter.com, 

μέσω της εφαρμογής ή μέσω 

υπολογιστή, και μέσα σε μια ημέρα ή 

δύο που ακολουθούν πίσω. Στη 

συνέχεια, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε απευθείας 

Μηνύματα κειμένου εκεί με ευκολία. 

BERLiNiB είναι διαθέσιμο δωρεάν, 

πάντα, την ποιότητα PDF. Δεδομένου 

ότι δεν υπάρχει συνδρομή, καλούμε 

όσους αισθάνονται ανυψωμένο να 

υποστηρίξει BERLiNiB {επέλεξε ποσό 

και το νόμισμα εαυτό σας}:

paypal.me/aristotacoma/

Η τεχνολογία περιλαμβάνει Nikon Df, 

Nikkor w / VR, KDE Neon, Gimp, 

LibreOffice, FontLibrary.org κλπ κλπ, 

και φυσικά η πλατφόρμα Android-x86 

υπολογιστή. Όταν BERLiNiB 

χρηματοδοτείται πλήρως από 

εμπορικές συμβάσεις και τις 

διαφημίσεις, θα χρησιμοποιήσουμε 

παρόμοια γραμματοσειρές δικαιωμάτων 

μέσω αγόρασαν άδειες.

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




BEST OF 

SPRING '19 

ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΜΟΔΑΣ

λέξεις-κλειδιά 

που τα λέει 

όλα <>

Εν ολίγοις: 

SWEET 

ΧΑΟΣ

Ακριβώς όπως τις προκλήσεις του κόσμου δεν 

είναι απλή? όπως ακριβώς και το πολιτικό τοπίο 

δεν είναι απλή? ακριβώς όπως ένα άγριο 

συνονθύλευμα της σκέψης κυριαρχεί λόγου του 

κόσμου Φόρουμ-τροφοδοτείται από 

υπολογιστές-και όχι μία ή δύο μεγάλες φωνές? 

όπως και τις λύσεις που πρέπει να επιδιώξουμε 

είναι πολλές και ποικίλες? έτσι και είναι άνοιξη 

μόδα 2019 ένα γλυκό συνονθύλευμα, ένα 

μωσαϊκό, ένα

το χάος, ή μια ποικιλία των ερεθισμάτων στα 

οποία δεν υπάρχει καμία αλήθεια για την 

κυρίαρχη απλή ιδέα. 

Ωστόσο, δεδομένου μόδας υποτίθεται ότι θα 

απλοποιήσει τον τρόπο να εξετάσουμε το 

κομψό, κομψό, μοντέρνο, τότε θα πρέπει να 

είναι κάτι όχι πάντα και όταν είναι ένα χάος, 

έχουμε το δικαίωμα να πάρει κάτι από αντί για 

να τα εκφράζουν. BERLiNiB ξεχωρίζει κάτι, 

χρησιμοποιώντας αυτό που ελπίζουμε είναι 

καλό γούστο. Καλά τότε:

ασύμμετρη > > >

ΚΑΣΚΟΛ & 

MICRO-BAG

Μπορείτε να απολαύσετε με ασφάλεια σε 

πράγματα που είναι, αν όχι προχειρότητα, τότε 

τουλάχιστον asymmterical- αυτό είναι αλήθεια 

για φουλάρια και φούστες. Προσθέστε το κάτω 

μεγέθους τσάντα και αυτό είναι.

ΣΦΙΧΤΟΣ > > >

ΣΟΡΤΣ 

NYLON

Επίσης κάλεσε σορτς ποδήλατο. Το 2019 αυτά 

είναι πράγματα που μπορείτε να περπατήσετε 

με, και συνδυάζονται με, όπως πάνω-μεγέθους.

ΣΦΙΧΤΟΣ > > >

ΖΩΝΗ

Ένα είδος πλάγιο πίσω στη δεκαετία του 1950, 

μεσαία γραμμή δεν είναι ακριβώς υποτίθεται ότι 

είναι μεγάλες.

> > > 

PLASTKINKY 

ΚΑΙ 

NEOGOTH

Είναι ένα είδος 50 χρόνου αποχρώσεις, αλλά με 

ένα twist 2019. Supermodels εμφανίζονται σε 

πλαστικά BDSM εμπνευσμένη από τα ρούχα.

ΣΥΜΒΟΛΟ> > >

ΤΩΝ ΖΩΩΝ & 

ΚΥΚΛΟΙ & 

ασύμμετρη 

ΠΛΑΤΕΙΕΣ

Leopard-εκτυπώσεις κλπ Αλλά και ιδιόμορφο 

εκτυπώσεις: δεν είναι πάντα συμμετρικά στη 

ρομποτική, την αίσθηση της μηχανής, ούτε μόνο 

η flowerly τύπο του συμβόλου. Αόριστα 

μπέρδεμα-up squarish ή / και κυκλική είδη 

συμμετρίας.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ-> > >

ΜΕΓΕΘΟΣ TOP, 

γυμνά πόδια

Τεράστια φούστες, πουκάμισα, με τους φακέλους, 

στη συνέχεια, ψηλά τακούνια ή μπότες ή 

διαμερισμάτων, ενδεχομένως κάλτσες.

> > > Διπλωμένα 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

Πάρτε κάτι μαύρο και μεγάλο και το διπλώνουμε 

τρελά πολλές φορές γύρω από τον εαυτό της 

και γύρω από τον κορμό σας, να τεθεί σε 

κάποια μπότες, και μπορείτε να περπατήσετε 

στο δρόμο και κανείς δεν θα ρόπαλο ένα 

βλέφαρο: αυτό είναι ακριβώς στο κέντρο του τι 

συμβαίνει, όπως για την άνοιξη 2019.

> > > ΧΡΩΜΑ: 

VIOLETISH, 

ΛΕΥΚΟ, 

μαυριδερό, 

GREENBLUEISH, 

και 

TRANSPARENTISH

Αυτό sexily διαφανές πράγμα που μπορεί να 

πιεστεί με αυτόν τον τρόπο, για το τολμηρό: για 

να δείξει μια θηλή ή δύο, και / ή για να δείξει 

εσώρουχα σας.



ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΥΤΟ

ΨΥΧΡΟΤΗΤΑ

άνοιξη '19 

Μοντέλο: Kristi 

Yanochko 

Φωτογραφία: 

Aristo Tacoma 

Μάρκες 

περιλαμβάνουν: 

THS, και 

σουτιέν από 

την MED της 

οδού Ερμού

πάρει 2019 το 

δικαίωμα:

συνδυάζουν την 

αυτο-

# Κομψό πρύμνη 

ευαισθητοποίησης 

με λίγο #caring



Η φροντίδα;



 Ναί! Redhot 

chic:

ισχυρός#ισχυρός

κορίτσια#ισχυρός

να 

χαμογελάσει#ισχυρός





// για με:

φλόγα, τακούνια, 

αποχρώσεις, .. 















καυτό δροσερό 

στιλέτα /// 

γίνονται για 

χορό /// 

ημι-nude ///











Θες TRAIN: 

Επτά άκρες 

για να πάρει 

το κάνει

Μοντέλο: Val Danza

Φωτογραφία: Aristo Tacoma



Κατάρτιση, όταν γίνεται σωστά, είναι, ας 

είμαστε ειλικρινείς, επώδυνη. Όταν έχει γίνει, 

όμως, η χαρά είναι σουρεαλιστικό. Σε όλα τα 

επίπεδα, σωματική, ψυχολογική, κοινωνική, 

πνευματική,

Παγκόσμιος. Να πάρει το κάνει είναι 

πανέμορφο: αλλά τι ακριβώς είναι τα κόλπα; 

Ίσως έχετε κανένα πρόβλημα να πάρει το κάνει: 

τότε δεν χρειάζεται να διαβάσετε αυτό. Αν, όπως 

και η πλειοψηφία, δεν το πετύχουμε όσο θέλετε, 

ίσως κάποιες από αυτές τις συμβουλές θα 

λειτουργήσει για σας!

[1] Δείτε 

διαβιβάσει 

σε ένα 

προκαθορισμένο 

συμβολική ανταμοιβή

Δεν είναι το σημείο γιορτάζει ότι η εκπαίδευση 

πήγε σύμφωνα με το πρόγραμμα με το είδος 

των παρακμιακή γεύμα που χαλάει ό, τι ακριβώς 

έκαναν τόσο καλά. Ωστόσο: να δημιουργήσει 

ένα είδος ανταμοιβής, ακόμα κι αν μάλλον 

«συμβολικές» - κάνει πάντα νόημα. Η 

εκπαίδευση μπορεί να έχει τα στοιχεία της 

διασκέδασης και αναψυχής κλπ κλπ, αλλά 

υπάρχουν

είναι πάντα μια καλή ιδέα να σχεδιάζετε να 

πάρετε κάποια δραστηριότητα γίνεται αμέσως 

μετά, η οποία είναι τουλάχιστον ελαφρώς 

ευχάριστη. Θα έπρεπε επίσης να είναι εντελώς 

διαφορετική, μια μεγάλη αντίθεση. Μπορεί να 

είναι μόλις λίγα λεπτά από αυτό-ή-αυτό, αλλά 

πρέπει να έχουν ελεύθερο χρόνο σε αυτό, και, 

ακόμη και αν η ευχαρίστηση είναι πολύ ήπια, η 

απόλαυση πρέπει να είναι ξεκάθαρη και 

πραγματική. Τα παραδείγματα που μπορείτε να 

κάνετε στον εαυτό σας. Το κλασικό παράδειγμα: 

δώστε στον εαυτό σας τρία λεπτά για να 

διαβάσετε μερικές σελίδες σε ένα βιβλίο που 

είναι ήδη ξετρελαμένος με. Αλλά μπορείτε να 

κάνετε εύκολα οποιοδήποτε αριθμό των 

επιπλέον παραδείγματα, όλα κατατάσσεται ως 

«συμβολική» ανταμοιβές, με την έννοια που 

μόλις περιέγραψα.

[2] Να θυμάστε τη 

μαγεία του καφέ

Έτσι, είστε έτοιμος να εκπαιδεύσει. Θα έχετε 

την ευκαιρία να ασκήσει τους μυς. Θέλετε 

μερικά πράγματα με τη σειρά.

Πρώτον, μια και ευχάριστα άδειο στομάχι όσο το 

δυνατόν. Δύο, ένα δυναμωτικό ποτό που 

πηγαίνει κατ 'ευθείαν στους μυς και τις οποίες 

δεν έχει θέματα γι' αυτό. Κάτι που κάνει να 

δονείται το σώμα σας με ακριβώς το σωστό 

τρόπο. Η εκπαίδευση θα ροκανίζουν στο 

σάκχαρο του αίματος και έτσι τα ζαχαρούχα 

καφέ δεν θα γίνει το λίπος, μάλλον θα αυξήσει 

τη διασκέδαση της εκπαίδευσης. Και ο καφές 

δεν θα σας αφήσει ανήσυχος γιατί το βάλετε 

στην καλή χρήση: το σώμα είναι λαχτάρα κίνηση 

και, με τον καφέ, θα δώσει μια προθυμία να 

προχωρήσουμε.



[3] 

εβδομαδιαίες 

δόσεις, 

εβδομαδιαία 

παύσεις

Πάρτε ένα ρυθμό στο καθεστώς 

προπόνηση. «Κάθε μέρα» 

ακούγεται μια χαρά στη θεωρία, 

ίσως, αλλά το σώμα έχει να κάνει 

κάποια προεργασία και είναι 

απόλυτα λογικό να έχουν μια-δυο 

μέρες κάθε εβδομάδα στην οποία 

υπάρχει σίγουρα τίποτα από το 

πρότυπο εκπαίδευσης. Και αυτό 

μας οδηγεί σε:

4 Επαναφορά [4] Επαναφορά ] Επαναφορά 

συνείδηση κάθε 

εβδομάδα

Ένα υποπροϊόν το χειρισμό της εκπαίδευσης ως 

ένα «πακέτο εβδομάδα» είναι ότι δεν έχει 

σημασία το πώς θα πραγματοποιηθεί την 

περασμένη εβδομάδα, κάθε εβδομάδα είναι ένα 

νέο? δεν έχει σημασία αν δεν έχετε να 

εκπαιδεύσει όσο θα θέλατε, υπάρχει μια νέα 

εβδομάδα πριν, και η προσέγγιση με την 

απόλυτη σαφήνεια τι στο Ζεν αποκαλεί 

«αρχάριους Mind»: αθώα του παρελθόντος, οι 

επικείμενες ξεκινά την εβδομάδα με το δικό του 

«προϋπολογισμού συνείδησης», και τελειώνει 

με αυτό.

[5] 

Λάμψης 

και 

κύρους 

τη στολή της κατάρτισης

Είναι μια καλά εδραιωμένη αλήθεια που 

διαχωρίζουν τα ρούχα για την εκπαίδευση, από 

ένα είδος που απευθύνεται βαθιά σε σας, είναι 

ένα τεράστιο παράγοντα κίνητρο. Αυτό 

περιλαμβάνει, εκτός και αν πρόκειται για μια 

μορφή ξυπόλυτος της διδασκαλίας παπούτσια 

που φαίνεται εντάξει, αλλά αισθάνεται θαυμάσια.











6 Tantrify [4] Επαναφορά ] Επαναφορά 

η εκπαίδευση, αν 

μπορείτε 

Αν εκπαίδευση περιλαμβάνει κάποιο πόνο, γιατί 

όχι, με όλα τα κατάλληλα διακριτική ευχέρεια - 

να εξισορροπηθούν με τα πιο προφανή και πιο 

υγιή απολαύσεις; Πότε είναι

δυνατό και αρκετά αξιοπρεπής. 

[7] Και, 

ισορροπία η 

μορφές 

εκπαίδευσης

Βρείτε μια συμμετρία στο πώς θα τη μεταβολή 

της εκπαίδευσης. Δεν υπάρχει μία μονότονη 

σύνολο εκπαίδευσης μπορεί να είναι απολύτως 

σωστό όλη την ώρα. Το σώμα θα 

σηματοδοτήσει κάποια στιγμή, έτσι κι αλλιώς. 

Σκεφτείτε την ισορροπία και την κατασκευή

παραλλαγές. Όπως πολλές 

γνωστές ψυχολογικές μελέτες 

έχουν δείξει, το γεγονός και 

μόνο της μεταβολής είναι η 

ίδια

παράγοντας κίνητρο.



2019 

ΚΑΙ Ένας 

ενήλικας 

GEN Ζ:

Παραγωγή Zen-

sationally 

TransZendent

Κείμενο και εικονογράφηση: Aristo 

Tacoma

ΕΝΑ. 

Τα νέα 

trendZetters

Η νέα τάση-Zetters, που γεννήθηκε όχι, αλλά 

σαφώς μετά την αλλαγή της χιλιετίας, είναι 

ακόμα adults- έφηβοι, αλλά και ενήλικες που 

μπορούν να πίνουν νόμιμα κρασί και να 

ψηφίσουν, και στους οποίους η έννοια της 

«ψεύτικο ειδήσεων» είναι από πρώτο χέρι και 

προφανές? οι οποίοι θεωρούν ότι avantgardist 

να μην χρησιμοποιήσετε ένα dating app? ο 

οποίος γνωρίζει ότι η επικρατούσα τάση, όπως 

οι σαρδέλες, μπορεί να μην είναι πάντα δίκιο? ο 

οποίος πολύ πιθανόν ξέρει τι σημαίνει «να

σύντομη», αλλά δεν το κάνει, αν θα μπορούσε 

να βλάψει την εταιρεία που συμμετέχει.

Β Theyre 

'σχετικά με 

στην ύπαρξη 

{Zelf} γνωρίζει, 

ίσως

Από την αυγή της σύγχρονης τεχνολογίας 

στην 20 ουστην 20 ου

αιώνα, πολλές-αλλά όχι όλα πολιτισμούς της 

νεολαίας έχουν ωφεληθεί από μια ευχάριστη 

«ελευθερία από αμφιβολίας» (και από τη 

συνειδητοποίηση), οι οποίες προκύπτουν από την 

«τεχνολογία 

αισιοδοξία". Το 1950 είχε αυτό-τα τέλη του 1960 

και στις αρχές της δεκαετίας του 1970 δεν είχε 

το- ότι, μάλλον, ήταν η περίοδος κατά την οποία 

cannabisenthusiastic meditators σχηματίζεται 

ένα δαχτυλίδι γύρω από το Πεντάγωνο και, 

ψέλνοντας τον αρχαίο ήχο σανσκριτικά «AUM», 

ήλπιζε να φέρει το Πεντάγωνο σε μια κατάσταση 

αιώρησης. Στη συνέχεια tech.opt. που ξανά και 

κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος των 

πολιτισμών Woodstock. Σε μια ασταθή τρόπο 

πήγε λίγο έξω από τη μόδα στη δεκαετία του 

1990 και στη συνέχεια tech.opt. ρημάξει τον 

κόσμο μέχρι που προέρχονται από την ηλικία 

των χιλιετηρίδας. Οι λαοί Gen Z δεν έπεισε ούτε 

εγώ ούτε η κύρια είδηση είναι σωστό, και η 

χρήση τεχνολογίας, επίσης, για την 

αντιμετώπιση των tech-τάσεις.



Γ Zeneration 

διαλογισμού

Μερικά από τα καινούργια λουλούδια της 

ανθρωπότητας αναμφίβολα θα ρίξει στην 

άκρη την έννοια του «διαλογισμού» ως 

ανοησίες. 

Gen Z είναι όλα σχετικά με την 

ποικιλομορφία και, πέρα από το οποίο, κάθε 

γενιά έχει σημαντικά θέματα μειονοτήτων 

που αποκλίνουν από την πλειοψηφία.

Τούτου λεχθέντος τόσο πολύ, είναι 

αδύνατο να αμφιβάλλει για το μεγαλύτερο 

μέρος της selfcenteredness της κόσμο-

και την τεχνολογική κύρια ρεύματα, χωρίς αυτό 

να τους οδηγεί, επίσης, να ενθουσιασμό για 

ριζικές εναλλακτικές λύσεις. Ο διαλογισμός είναι, 

κατά κάποιον τρόπο, η ισχυρότερη δήλωση των 

πιθανών συνειδητοποίησης: είναι μια αφιέρωση 

στην ευαισθητοποίηση-ή, όπως μερικοί από 

τους Ινδούς γκουρού άρεσε να το πούμε στη 

δεκαετία του 1960, για να «προσπάθεια 

ευαισθητοποίησης». Ωστόσο, Gen Ζ πρέπει να 

είναι δημιουργική για τα σύμβολα αυτά: 

λουλούδια σύμβολα εξουσίας της δεκαετίας του 

1960 εξακολουθούν να είναι ώριμα και νόημα, 

αλλά είναι πάνω-που χρησιμοποιείται και μπορεί 

τόσο να σημαίνει μια γοητεία με όλα τα 

πράγματα ρετρό και με τη μουσική της δεκαετίας 

του 1970 και με μια καλλιέργεια των εσωτερική 

σιωπή.

Δ Deliciouzly 

Zensational

Ωστόσο, είναι σαφές, παρά το γεγονός ότι 

ορισμένες από τις υστερικές παραλλαγές που 

επίσης Gen Z τροφοδοτήσουν-ότι στις 

περισσότερες τεχνολογικά προηγμένες σχετικά 

ελεύθερες πόλεις, όχι από το 1970 έχει υπάρξει 

τόσο πολύ γιορτή της αισθησιακής πέρα-φύλων 

ελευθερίας. Και αυτό δεν είναι το λιγότερο χάρη 

στο τρόπο με τον οποίο το 2019 υποδέχεται 

Gen Z ως πολίτες για να ρυθμίσετε αιχμηρά 

σημάδια τους στον κόσμο.



TNS

BERLiNiB s 'σχετικά με 

Αληθής

ανοησίες 

Ενότητα

Κείμενο και εικονογράφηση: Aristo 

Tacoma

Υπάρχει μια 

εφαρμογή για την 

εύρεση ξυραφάκι 

σας

Υπάρχει μια ισχυρή τάση σε όλες τις 

σύγχρονες κοινωνίες να χρησιμοποιήσετε 

άλατα μπάνιου στο μπάνιο 

τέτοιας φύσεως που όχι μόνο παράγει 

φυσαλίδες, αλλά και να δώσει ένα ωραίο χρώμα 

στο νερό μπανιέρα. Ωστόσο, υπάρχει και μια 

άλλη τάση, η οποία δεν είναι αρκετά συμβατό με 

αυτό. Παρά τη δημοτικότητα της Brazillian 

μεθόδων Wax, ένα αυξανόμενο ποσοστό του 

ενήλικου γυναικείου πληθυσμού χρησιμοποιεί 

επίσης ξυράφια. Όταν αυτό συνδυάζεται με την 

παραπάνω μέθοδο παραγωγής 

φυσαλίδων-και-το χρώμα, και τα ξυράφια 

εκτέλεσε το νερό, οι πιθανότητες είναι μεγάλες 

ότι η ξυριστική μηχανή εξαφανίζεται και 

καθίσταται άχρηστο πριν αδειάσει η μπανιέρα.

Όπως καθηγ. Humphrey Bogus σε Madland 

Looniversity εκφράζει, «Λόγω της

χρήση κοινών άλατα μπάνιου, η ορατότητα 

διείσδυση της στο νερό της μπανιέρας είναι 

κοντά στο μηδέν. Σε συνδυασμό με το 

τώρα-εντατική χρήση από τα κορίτσια της 

ελαφρά ξυραφάκια από ελαφρύ πλαστικό και 

μόλις μια φέτα από μέταλλο, οι πιθανότητες είναι 

ότι τα ξυράφια απλά δεν είναι trackable κατά τη 

διάρκεια του μπάνιου. Όλο αυτό οφείλεται στην 

πολύ περιττό γυναικεία επιθυμία να 

επιδεικνύουν λαμπερά πόδια.»

Αφήνουμε καθηγ. Ψεύτικο εκεί.

Ευτυχώς, υπάρχουν εφαρμογές για 

εκείνους που έχουν το πρόβλημα 

εντοπισμού ξυράφια τους στον ωκεανό της 

colorized φυσαλίδες.

Πάρτε, για παράδειγμα, το 

ξυράφι-Αναζητώντας Drone αστεριών 

app. Αυτή είναι μια δωρεάν εφαρμογή, αλλά 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό 

με το κιτ Αστέρια Drone ξυράφι ανιχνευτή 

μετάλλων τους, που κοστίζει σχεδόν το ένα 

μεγάλο και έτσι είναι λίγο πάνω από τον 

προϋπολογισμό για τους περισσότερους. Ο 

κηφήνας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, θα 

πρέπει να κατευθύνεται από την εφαρμογή σας 

να πετάξει στο ταβάνι του μπάνιου σας, κάνει 

μια λεπτομερή σάρωση οποιουδήποτε 

περιεχομένου μετάλλου σας μπανιέρα-ακόμα 

και οι μικρές λωρίδες χάλυβα στα ξυράφια θα 

πρέπει να ανιχνεύεται με ακρίβεια σε ελάχιστο 

χρόνο . Το τηλέφωνό σας θα βρυχηθμό και ο 

κηφήνας θα κάνει μια νευρική κίνηση δεξιά 

πάνω από τις διαπιστώσεις της κρύβονται 

ξυραφάκια βυθιστεί στο νερό της μπανιέρας 

σας.

Εάν και πάλι δεν μπορείτε να βρείτε το 

ξυράφι, οι συντεταγμένες GPS του ξυραφιού 

σας θα εμφανιστεί, μαζί με ένα χάρτη και 

οδηγίες για το πώς να πάτε εκεί, στην οθόνη του 

τηλεφώνου σας. 

Για όσους αναζητούν ένα λιγότερο 

θορυβώδη προσέγγιση, μετά από όλα, ένα μη 

επανδρωμένου αεροσκάφους που φέρουν στο 

εσωτερικό μπάνιο σας θα δημιουργήσει έναν 

ήχο ισοδύναμη με εκείνη των περίπου πέντε 

heavy metal συναυλίες που παίζουν με τη μία, 

υπάρχει το ξυράφι-Αναζητώντας υποβρύχιο App 

σε ένα κλάσμα της τιμής. Αυτό έχει ένα 

μεταλλικό ανιχνευτή τακτοποιημένα τοποθετηθεί 

σε μια συσκευή φιλικό υποβρύχιο λουτήρα. Το 

υποβρύχιο θα έρθουν και αυτή τη στιγμή έχει 

εντοπίσει το ξυράφι, και το ξυράφι θα πρέπει να 

βρεθεί

αμέσως κάτω από αυτό, εκτός εάν 

υπάρχουν ισχυρά ρεύματα στην 

μπανιέρα σας.

Για όσους αναζητούν μια ελαφρώς πιο 

φυσική προσέγγιση, λιγότερο εξαρτημένη από 

τέτοια πράγματα όπως εφαρμογές του 

τηλεφώνου, η Διεθνής Ομοσπονδία δύτες έχουν 

τη δική τους αρκετά φθηνή λύση: μια μπανιέρα 

φιλικό Kit RazorSeeking δύτη, με μια μικρή 

φιάλη οξυγόνου, μία μάσκα, και ισχυρή 

υποβρύχια λέιζερ flash-φως γίνεται ειδικά για 

την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 

δημοφιλούς χρήση colorised άλατα μπάνιου 

μαζί με ξυράφια. Με αυτή τη συσκευή, και 

μερικές απλές κινήσεις κολύμβηση (ένα φάκελο 

περιλαμβάνεται στο κιτ), θα πρέπει σύντομα 

εύκολα να είναι σε θέση να εντοπίσει 

οποιαδήποτε ξυράφι δεν έχει σημασία πόσες 

φυσαλίδες που έχετε στο μπάνιο σας.



πριν και 

μετά από 

make-up

Πώς να σκεφτεί για το 

μακιγιάζ; Πώς να 

υπολογίσετε το κομψό 

τρόπο για να εφαρμόσει 

τις ικανότητές σας 

make-up; Και πώς να 

αυξήσει αυτές τις 

ικανότητες; 4 απλές 

υποδείξεις

Elmayahh παίρνει 

make-up για το 

BERLiNiB 2019 / Β 

συντακτικής κάλυψη 

Μοντέλο: Elmayahh, insta 

@elmayahh Mua: Μυρτώ 

Departez, @myrto_departez insta

Φωτογραφία: Aristo Tacoma

Τοποθεσίες Cafe: 7 φορές, Ψυρρή, 

Αθήνα Studio Τοποθεσίες: STUDIO P56, 

Αθήνα, insta @ studio.p56

μάρκες μόδας σε αυτό το 

συντακτικό:

Ρούχα και τα ψηλά τακούνια TATU 

ΑΠΟ SUELITA, μπότες εκτύπωσης 

insta @tatu_by_suelita ζώων από 

STRADIVARIUS, insta @stradivarius

Επόμενη σελίδα: θήκη καπνού 

από ΠΟΥΓΚΙΑ SIMONA, 

@dakovasimona insta





1 σετ#ισχυρός

ο

στόχοι 

σωστά

Αυτό είναι προφανές, αλλά ας το 

διευκρινίσει: Αν δεν θέλετε να κάνετε 

ένα σημείο - ότι είστε 

makeup-καλλιτέχνη που μπορούν να 

κολυμπήσουν σε χρυσό ή κάτι σε ένα 

πρόσωπο και να βγει σωστά - θέλετε 

το μακιγιάζ να ενισχύσει το τι είναι 

όμορφο φυσικό για το πρόσωπο, έτσι 

ώστε, στη κοιτάζοντας το πρόσωπο, 

το Wowfactor υπάρχει. Δεν είναι ότι οι 

άνθρωποι πρόκειται να δούμε το 

make-up (εκτός αν είναι 

επαγγελματίες). Πρόκειται να δούμε 

το πρόσωπο. Τα δικα σου

make-up, όταν πετύχει, δεν υπάρχει - αλλά το 

πρόσωπό της είναι μόνο καταριέται πανέμορφο.





# 2: Σκεφτείτε τι 

χρώματα έχετε 

ήδη

Κάθε χρώμα που εφαρμόζεται στο πλαίσιο του 

μακιγιάζ σας θα επηρεάσει την παρουσία των 

χρωμάτων που έχετε ήδη, φυσικά. Ο κύριος 

τρόπος που συμβαίνει αυτό είναι μέσω της 

ομοιότητας, ίσως να θέλετε να εφαρμόσετε το 

πρόστιμο λέξη «συντονισμός» σε αυτό. Για 

παράδειγμα, όπως και τέτοια σκίαστρα, θα 

μπορούσες να πεις, «αντηχεί» με το χρώμα των 

ματιών σας (ή τα χρώματα ματιών, για την 

ακρίβεια).

Όταν το δέρμα είναι μαυρισμένο, έχετε ένα 

άλλο χρώμα εκεί που μπορεί να θέλετε να 

τονίζω; όπως υπάρχουν και τα χρώματα για το 

δέρμα που δεν θέλετε να τονίσω. Όλα αυτά θα 

πρέπει να διαδραματίσει στην ψυχική ετοιμότητα 

σας για το make-up.



# 3: ..και τα 

φώτα όταν είστε

'σχετικά με 

για να πάει

Αν μπορούσε να ελέγξει τα φώτα όταν είστε 

έτοιμοι να πάτε, τι είδους είναι, τι γωνίες και αν 

προέρχονται, κλπ κλπ, δεν θα πρέπει να 

κάνουμε πολύ make-up. Θα ήταν σαν μερικά 

από τα πιο συμπυκνωμένες μορφές της 

φωτογραφήσεις, όπου ο φωτογράφος μπορεί να 

δημιουργήσει τα φώτα έτσι ώστε να 

μεγιστοποιηθεί αυτή και ότι το χαρακτηριστικό 

και να δημιουργήσουν μια φυσική σκιά για να 

τονίσει κάτω χείλος σας και όλα τα είδη των 

τέτοια πράγματα.



# 4: Και: όταν 

youve 

'σχετικά με 

του χρόνου, 

κάνουν σκίτσα 

σας

Μακιγιάζ, κατά κάποιο τρόπο, είναι σκιαγραφώντας ένα 

πρόσωπο πάνω σε ένα πρόσωπο. Σωστά? Τα 

περισσότερα μπορείτε να παίξει με τα σκληρά εναντίον 

μαλακό φρύδια και όλα τα είδη των πραγμάτων όπως 

αυτή με τη χρήση στυλό και χαρτί, ή ένα ισοδύναμο 

υπολογιστή, το πιο selfassuredness θα έχουν εφαρμογή 

μόνο τη σωστή ποσότητα make-up. Ίσως να είναι ήδη 

καλά στην σκιαγραφώντας. Αν ναι, μια χαρά! Αν όχι, 

εδώ είναι ένας τρόπος να πάει για αυτό: να αγοράσει 

όσες λευκά φύλλα των εγγράφων, όπως μπορείτε να 

μεταφέρουν και να έχουν ένα μάτσο μπλε στυλό, και να 

φέρω μια φωτογραφία του κάποιος με ένα κλασικό 

ελκυστικό πρόσωπο με απλά, κομψά χαρακτηριστικά, 

δεν νου φάση του χρόνου ή το χρώμα του δέρματος ή 

οτιδήποτε άλλο. Η ιδέα είναι να πάρετε στα 

αποστάγματα, χρησιμοποιώντας ένα πρόσωπο που ήδη 

γνωρίζετε καλά. Ας πούμε, Μπριζίτ Μπαρντό. Στη 

συνέχεια, πειραματιστείτε με το πόσο λίγες γραμμές 

μπορείτε να βάλετε σε χαρτί για να πάρει τη μέγιστη 

αίσθηση εκεί είναι ένα ελκυστικό πρόσωπο. ενδείξεις: 

συμμετρία αριστερά / δεξιά και κάθετα. Απλά 

περιγράφουν μία πλευρά της μύτης, - μερικές φορές μια 

υπόδειξη της μύτης είναι αρκετά. Βάλτε μια σκιά κάτω 

από το κάτω χείλος. Αφήστε τα μάτια να είναι διάπλατα 

ανοιχτά. Αφήστε τους μαθητές να είναι μεγάλη, αλλά να 

είστε σίγουροι ότι υπάρχει μια αντανάκλαση του κάποιο 

φως σε αυτά, λένε, ένας αφρώδης πλατεία. Μην 

υπερβαίνω τα πράγματα που μπορεί να περιπλέξει το 

σχέδιο. Μην ενοχλείστε σχέδιο αυτιά στην αρχή, απλά 

αφήστε τη ροή των μαλλιών πάνω από τα αυτιά. Πέτα τα 

πρώτα πεντακόσια σχέδια. Στη συνέχεια, κρατήστε το 

καλύτερό σας για δύο ή τρεις? και να βελτιώσει την 

εβδομάδα με την εβδομάδα. απλά αφήστε τη ροή των 

μαλλιών πάνω από τα αυτιά. Πέτα τα πρώτα πεντακόσια 

σχέδια. Στη συνέχεια, κρατήστε το καλύτερό σας για δύο 

ή τρεις? και να βελτιώσει την εβδομάδα με την 

εβδομάδα. απλά αφήστε τη ροή των μαλλιών πάνω από 

τα αυτιά. Πέτα τα πρώτα πεντακόσια σχέδια. Στη 

συνέχεια, κρατήστε το καλύτερό σας για δύο ή τρεις? και 

να βελτιώσει την εβδομάδα με την εβδομάδα.



όφελος για 

την υγεία του 

περνάω 

τέλεια

Ή, μια 

χωρίς λόγια 

διερεύνηση της 

έννοιας της 

ομορφιάς

Μοντέλο: Τεούτα Pereira

Φωτογραφία: Aristo Tacoma

Το εμπορικό σήμα της πουράκια που 

χρησιμοποιούνται στη φωτογραφία είναι από την 

Κούβα? από καθαρό καπνού









Στυλ 

βάδισης 

σας

Εξερεύνηση του 

γλυκού 

προκλήσεις κάθε 

μέρα: Όντας μια 

αίσθηση στην 

αρετή των ΠΩΣ 

πόδια σας, με 

άλλα λόγια: να 

πάρει το 

μοντέρνο 

βάδισμα

Μοντέλο: Natasia kinia 

Φωτογραφία: Aristo Tacoma



μικρό treets μικρό treets 

είναι θέματα 

δευτερόλεπτα: 

δευτερόλεπτα για 

να κάνει μια 

εντύπωση: κάποιοι 

το κάνουν από 

ντύνοντας: μερικοί 

το κάνουν 

συνήθως {συνήθως 

με πολύ 

μεγαλύτερη 

επιπτώσεων από } με 

μινιμαλισμό: 

απλότητα: και 

σκέψης χορού



Όταν 

κάνουμε μια 

δίαιτα άλλη

{συνήθως 

περίφημος 

εφαρμογή του νόμου 

που, μερικές φορές, 

το λιγότερο είναι 

περισσότερο: όταν 

} με 

τρένο: όταν 

κάνετε έρωτα: το 

στυλ fashionista 

δρόμο 

περιπατητής 

θεωρεί ότι αυτά 

τα πράγματα υπό 

το πρίσμα των 

ΠΩΣ περπατούν 

στη συνέχεια



{ «Καλό της 

πόλης»: ένα 

μέρος όπου οι 

λάτρεις των 

περιπάτων 

θεραπεία με το 

παράλογο 

σεβασμό που 

τους αξίζει.}
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