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kvalitet ønsker å bidra perfekt på 
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BERLiNiB er i det som best kan 

kalles en “amatør” nivå, men med 

topp utstyr, og vi håper utmerket 
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gode resultater innenfor denne 
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BEST OF 

SPRING '19 

MOTE 

TRENDER

søkeord som 

sier alt <>

I sum: 

SWEET 

CHAOS

Akkurat som verdens utfordringer er ikke enkelt; 

akkurat som det politiske landskapet er ikke 

enkelt; akkurat som en vill lappeteppe av 

tenkning dominerer verdens diskursen forums- 

drevet av datamaskiner-snarere enn en eller to 

store stemmer; akkurat som de løsningene vi 

må søke er mange og varierte; så også er mote 

våren 2019 en søt lappeteppe, en mosaikk, en

kaos, eller et mangfold av impulser i hvilken det 

ikke er noen sann overordnede enkelt konsept. 

Likevel, siden mote er ment å forenkle 

hvordan du ser stilig, elegant, moderne, så det 

må være noe i stedet for alt, og når det er et rot, 

har vi rett til å plukke noe ut i stedet for å 

reflektere det hele tatt. BERLiNiB plukker ut 

noe, ved hjelp av det vi håper er god smak. Da 

så:

skjev > > >

SKJERF & 

MICRO-BAG

Du kan trygt unne deg ting er om ikke slurvete, 

så i hvert fall asymmterical- det er sant for skjerf 

og skjørt. Tilsett under størrelse veske og du er 

det.

STRAMT > > >

NYLON 

SHORTS

Også kalt sykkelshorts. I 2019 dette er ting du 

kan gå med, og kombinere med for eksempel 

over-størrelse.

STRAMT > > >

BELTE

En slags kaste tilbake til 1950-tallet, er midjen 

ikke akkurat ment å være stor.

> > > 

PLASTKINKY 

OG 

NEOGOTH

Det er en slags 50 nyanser tid, men med en 

2019 vri. Super vises i plast bdsm-inspirert 

klær.

SYMBOL> > >

AV DYR & 

Kretser og 

SKJEV 

FIRKANTER

Leopard-prints etc. Men også særegne 

utskrifter: ikke alltid symmetrisk i robot, maskin 

forstand, og heller ikke bare flowerly type 

symbol. Vagt feilkjørt firkantet og / eller 

sirkulære typer av symmetri.

OVER-> > >

STØRRELSE TOP, 

nakne ben

Enorme skjørt, skjorter, med mappene, deretter 

høye hæler eller støvler eller leiligheter, 

muligens strømper.

> > > SAMMENSÅTT 

TEXTILES

Ta noe svart og stor og brett den vannvittig 

mange ganger rundt seg selv og rundt 

overkroppen, sette på noen støvler, og du kan 

spasere på gaten og ingen vil bat et øyelokk: 

Dette er midt i sentrum av hva som skjer som 

for våren 2019.

> > > FARGE: 

VIOLETISH, 

WHITE, gråsort, 

GREENBLUEISH, 

og 

TRANSPARENTISH

Det sexily gjennomsiktige ting kan skyves på 

denne måten, for den vågale: å vise en 

brystvorte eller to, og / eller for å vise dine 

undies.
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Coolness

Spring '19 

Modell: 

Kristi 

Yanochko 

Foto: Aristo 

Tacoma 

Brands 

inkluderer: 

THS, og BH 

fra MED på 

gaten Ermou

får 2019 

høyre:

kombinere 

selv
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#caring med
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sterk#sterk

jenter#sterk

kan smile
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med:

flamme, hæler, 

nyanser, .. 
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kule stiletter /// 

er laget for 
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semi-naken ///











Du vil TOG: 

Syv tips for 

å få det 

gjort

Modell: Val Danza

Foto: Aristo Tacoma



Trening, når det gjøres riktig, er-la oss være 

ærlige-smertefullt. Når det er gjort, skjønt, er 

gleden surrealistisk. På alle nivåer, fysiske, 

psykiske, sosiale, åndelige,

universell. Å få det gjort er nydelig: men akkurat 

hva er triksene? Kanskje du har noe problem å 

få det gjort: så du trenger ikke å lese dette. Hvis 

du, som de fleste, ikke få det gjort så mye du 

vil, kanskje noen av disse tipsene vil fungere for 

deg!

[1] Se 

bakover til 

et 

forhåndsinnstilt 

symbolsk belønning

Det er ikke noe poeng å feire at treningen gikk i 

henhold til planen med den type forfall måltid 

som ødelegger det du nettopp gjorde det så 

bra. Men: å sette opp noen form for belønning, 

selv om heller “symbolske” - alltid fornuftig. 

Treningen kan ha elementer av moro og glede 

etc etc-men det

er alltid en god idé å planlegge for å få litt 

aktivitet gjort rett etter, som er minst mildt 

hyggelig. Det burde også være helt annerledes, 

en stor kontrast. Det kan være bare noen få 

minutter av dette-eller-det, men det må ha fritid i 

det, og selv om gleden er veldig mild, må 

gleden være entydig og ekte. Eksempler du kan 

lage selv. Det klassiske eksemplet: gi deg selv 

tre minutter til å lese noen sider i en bok du 

allerede betatt. Men du kan lett gjøre opp en 

rekke andre eksempler-alt som kan 

klassifiseres som “symbolske” belønning i den 

forstand vi bare skissert.

[2] Husk den 

magiske kaffe

Så du er i ferd med å trene. Du kommer til å 

trene musklene. Du vil ha et par ting i orden.

Først en som positivt tom mage som mulig. To, 

en energigivende drikk som går rett til musklene 

og som ikke har noen problemer om det. Noe 

som gjør kroppen vibrerer i akkurat den rette 

måten. Opplæringen skal gnage på blodsukker 

og så sukkerholdig kaffe vil ikke bli fett, det vil 

heller øke moroa av opplæringen. Og kaffen vil 

ikke forlate deg urolig fordi du sette den til god 

bruk: kroppen er ute bevegelse og, av kaffe, du 

gir det en vilje til å bevege seg.



[3] 

ukentlige 

doser 

ukentlig 

pauser

Få en rytme til trening ordningen. 

“Hver dag” lyder bra i teorien, 

kanskje, men kroppen har å gjøre 

litt bakgrunnsarbeid og det gir 

mening å ha et par dager hver uke 

der det er absolutt ingenting av 

standard opplæring. Og dette 

fører oss til:

4 Reset [4] Reset ] Tilbakestille 

samvittighet 

hver uke

Et biprodukt av håndtering av trening som en 

'uke pakke' er at uansett hvor du utførte i forrige 

uke, hver uke en ny en; uansett om du ikke får 

til å trene så mye som du ønsket-det er en ny 

uke fremover, og nærme seg det med absolutt 

klarhet i hva de i Zen kaller “nybegynners sinn”: 

uskyldig i det siste, den kommende uken starter 

med sin egen 'samvittighet budsjett', og ferdig 

med det.

[5] 

Glamorize 

trening 

antrekk

Det er en godt etablert sannhet at skille klær for 

opplæring av det slag som appellerer dypt for 

deg, er en gigantisk motivasjonsfaktor. Dette 

inkluderer-med mindre det er en barfot form for 

training sko som ser all right, men føles 

fantastisk.











6 Tantrify [4] Reset ] Tilbakestille 

trening, hvis du kan 

Hvis trening innebærer noen smerte, hvorfor 

ikke-med alle egnede skjønn - balansere den ut 

med de mest åpenbare og mest sunne av 

gleder? Når det er

mulig og anstendig nok. 

[7] Og balansere 

treningsformer

Finn en symmetri i hvordan du variere 

treningen. Ingen enkelt unvaried trening sett 

kan være helt rett hele tiden. Kroppen vil 

signalisere det på et tidspunkt, uansett. Tenk 

balanse og konstruere

variasjoner. Som mange 

kjente psykologiske studier 

har vist, er det faktum av 

variasjon i seg selv en

motivasjonsfaktor.



2019 

Og en 

voksen 

GEN Z:

generasjon Zen-

sationally 

TransZendent

Tekst og illustrasjoner: Aristo Tacoma

EN. 

De nye 

trendZetters

Den nye trend Zetters, født ikke på, men klart 

etter årtusenskiftet skiftet, er voksne-fortsatt 

tenåringer-, men voksne som lovlig kan drikke 

vin og stemme-og til hvem begrepet “fake 

news” er første hånd og tydelig; som anser det 

som avantgardister ikke å bruke en dating app; 

som vet at mainstream, som sardiner, kan ikke 

alltid være riktig; som ganske muligens vet hva 

det betyr “å

kort”, men ikke gjør det hvis det kan skade 

selskapet er involvert.

B. Theyre 

're 

til å bli {zelf} 

klar, kanskje

Siden begynnelsen av moderne teknologi i 

20 th20 th

århundre, har mange, men ikke 

all-ungdomskulturer blomstret på en hyggelig 

“frihet fra tvil” (og fra bevissthet), stammer fra 

“teknologi 

optimisme”. 1950 hadde denne-slutten av 1960 

og begynnelsen av 1970-tallet hadde ikke det- 

det, heller, var den perioden hvor 

cannabisenthusiastic mediterende dannet en 

ring rundt Pentagon og mens chanting den 

gamle sanskrit sound “AUM”, håpet å bringe 

Pentagon i en tilstand av levitasjon. Deretter 

tech.opt. satt inn igjen og ødela de fleste av de 

Woodstock kulturer. I en ustø måte gikk det litt 

ut av moten i 1990 og deretter tech.opt. herjet 

verden frem til kommende av alder millenials. 

De Gen Z folk er ikke overbevist verken ego 

eller mainstream nyheter er rett, og bruker tech 

også å motvirke tech-trender.



C. Zeneration 

meditasjon

Noen av de splitter nye blomster av 

menneskeheten uten tvil vil kaste bort 

begrepet “meditasjon” som tull. 

Gen Z handler om mangfold, og 

dessuten som har hver generasjon 

betydelige miniorities avviker fra flertallet.

Når det er sagt så mye, er det umulig å 

tvile på mye av selfcenteredness av verden-

og dens teknologiske mainstreams-uten at dette 

også fører til entusiasme for radikale 

alternativer. Meditasjon er, på en måte, den 

sterkeste uttalelse av bevissthet mulig: det er 

en dedikasjon til bevisstgjøring eller, som noen 

av de indiske guruer likte å si det på 1960-tallet, 

til “uanstrengt bevissthet”. Likevel Gen Z må 

være kreativ om symbolene på dette: flower 

power symboler av 1960-tallet er fortsatt moden 

og meningsfylt, men de er over-brukt og kan så 

mye betegne en fascinasjon med alle ting retro 

og med musikk av 1970-tallet som med en 

dyrking av indre stillhet.

D. Deliciouzly 

Zensational

Men det er klart til tross for noen av de 

hysteriske variasjoner som også Gen Z mate 

inn-som i mest teknologisk avanserte relativt 

frie byer, ikke siden 1970 har det vært så mye 

feiring av sensuell utover kjønn frihet. Og dette 

er ikke i de minst takket være hvordan 2019 er 

innbydende Gen Z som borgere om å sette sine 

skarpe merker på verden.



TNS

BERLiNiB s 're 

ekte

nonsense 

Seksjon

Tekst og illustrasjon: Aristo Tacoma

Det finnes en 

app for å finne 

din barberhøvel

Det er en sterk tendens i alle moderne 

samfunn å bruke badesalt i badekaret 

av en slik art at ikke bare produsere bobler, 

men også gi en fin farge til badekaret vannet. 

Men det er en annen trend, noe som ikke er helt 

kompatibel med denne. Til tross for 

populariteten til Brazillian Wax metoder, er en 

økende andel av den voksne kvinnelige 

befolkningen også bruke barberhøvler. Når 

dette kombineres med den ovenfor 

boble-og-fargegenererende metode, og 

barberhøvler er satt på vannet, sjansene være 

relativt store for at høvelen forsvinner og blir 

ubrukelig før badekaret tømmes.

Som prof. Humphrey Bogus på Madland 

Looniversity uttrykker det, “På grunn av den

bruk av vanlige badesalt, inntrengning 

synligheten av badevannet er nær null. 

Kombinert med den nå intense bruken av jenter 

i små barberhøvler laget av lys plast og bare en 

snev av metall, er sjansene for at barberhøvler 

rett og slett ikke sporbar innenfor varigheten av 

badekaret. Alt dette er på grunn av den ganske 

unødvendig kvinnelige ønske om å stille ut 

blanke ben.”

Vi forlater prof. Bogus der.

Heldigvis finnes det programmer for de 

som har problemer med å finne sine 

barberhøvler i havet av fargelegges bobler.

Ta for eksempel den Kniv Søker stjerne 

Drone 

app. Dette er en gratis app, men det kan bare 

brukes sammen med sin stjerne Drone Razor 

Metal Detector kit, som koster nesten en grand 

og så er litt over budsjettet for de fleste. Drone, i 

henhold til spesifikasjonen, vil bli rettet fra din 

app for å fly i taket på badet ditt, gjør en grundig 

skanning av metallinnholdet i badekaret-selv de 

små lunter av stål i barberhøvler blir nøyaktig 

registrert på et blunk . Telefonen skal brøle og 

drone vil gjøre en urolig bevegelse rett på 

toppen av eventuelle funn av skjulte høvler 

nedsenket i badevannet ditt.

Hvis du fortsatt ikke kan finne høvelen, vil 

GPS-koordinatene til barberhøvel vises, 

sammen med et kart og instruksjoner som 

hvordan å komme dit, på displayet på telefonen. 

For de som ønsker en mindre støyende 

tilnærming-tross alt, vil en drone flyr inni badet 

skape en lyd som tilsvarer omtrent fem heavy 

metal konserter spiller på gang er det Kniv 

Søker Submarine App til en brøkdel av prisen. 

Dette har en metalldetektor pent montert på et 

badekar vennlig undervannsinnretning. Ubåten 

vil overflaten i det øyeblikk den har lokalisert 

barberhøvel, og høvelen burde bli funnet

umiddelbart under det, med mindre det 

er sterke strømmer i badekaret.

For de som ønsker en litt mer naturlig 

tilnærming, mindre avhengig av slike ting som 

telefon apps, International Federation of 

Dykkere har sin egen ganske billig løsning: et 

badekar vennlig RazorSeeking Dykker Kit, med 

en liten oksygenflaske, en maske, og en kraftig 

undervanns laser flash-lys laget spesielt for å 

møte utfordringene i populær anvendelse av 

fargelagt badesalt sammen med barberhøvler. 

Med denne enheten, og noen enkle 

svømmebevegelser (en mappe er inkludert med 

settet), bør du snart enkelt kunne finne noen 

barberhøvel uansett hvor mange bobler du har i 

ditt bad.



før og 

etter 

make-up

Hvordan tenke på 

make-up? Hvordan 

finne ut den stilige 

måten for å bruke 

make-up ferdigheter? 

Og hvordan å øke disse 

ferdighetene? 4 enkle 

hint

Elmayahh får make-up 

for BERLiNiB 2019 / B 

dekselet redaksjonell 

Modell: Elmayahh, INSTA 

@elmayahh Mua: Myrto Departez, 

INSTA @myrto_departez

Foto: Aristo Tacoma

Cafe Steder: 7 ganger, Psiri, Athen 

Studio Locations: STUDIO P56, Athen, 

INSTA @ studio.p56

Motemerker i denne redaksjonelle:

Klær og høye hæler TATU BY 

SUELITA, INSTA @tatu_by_suelita 

Animal Print Boots av Stradivarius, 

INSTA @stradivarius

Neste side: Tobakk pose med 

poser SIMONA, INSTA 

@dakovasimona





1 sett#sterk

de

mål rett

Dette er opplagt, men la oss stave 

det ut: Med mindre du ønsker å gjøre 

et poeng - at du er en makeup-artist 

som kan sprute gull eller noe på et 

ansikt og gjøre det komme ut rett - du 

vil sminke for å forbedre det som er 

naturlig vakker om ansiktet, slik at vi 

på å se på ansiktet, er Wowfactor 

der. Det er ikke det at folk kommer til 

å se på make-up (med mindre de er 

profesjonelle). De kommer til å se på 

ansiktet. Din

make-up, når det lykkes, er det ikke - men 

ansiktet er bare darn nydelig.





# 2: Tenk på 

hvilke farger du 

allerede har

Alle farger du har brukt som en del av din 

make-up kommer til å påvirke tilstedeværelsen 

av de fargene du allerede har, naturlig nok. 

Sjefen Måten dette skjer på er gjennom 

likheten-du kanskje ønsker å bruke den fine 

ordet “resonans” til det. For eksempel slik og 

slik eyeshades, kan du si, “gjenklang” med din 

øyenfarge (eller øyenfarger, for å være mer 

presis).

Når du huden er brun, har du en annen 

farge der som du kanskje ønsker å 

understreke; akkurat som det er farger om 

huden du ikke ønsker å understreke. Alt dette 

bør spille inn din mentale beredskap for 

make-up.



# 3: ..og lysene 

der du er

're 

i ferd med å gå

Hvis du kunne styre lys der du er i ferd med å 

gå-hvilke typer de er, hva vinkler de kommer 

fra, etc etc, ville du ikke trenger å gjøre mye 

sminke. Det ville være som noen av de mer 

konsentrerte former for foto økter, hvor 

fotografen kan sette opp lys, slik som å 

maksimere dette og at funksjonen og skape en 

naturlig skygge for å fremheve underleppen og 

alle slags ting som det.



# 4: Og: når 

youve 

're 

tid, gjør din 

skisser

Makeup, på en måte, er å skissere et ansikt på 

toppen av et ansikt. Ikke sant? Jo mer du har 

spilt med harde kontra myke øyenbrynene og 

alle slags ting som det å bruke penn og papir, 

eller en datamaskin tilsvarende, jo mer 

selfassuredness du vil ha i bruk akkurat den 

rette mengden av make-up. Du kan allerede 

være dyktig i å skissere. Hvis ja, fint! Hvis ikke, 

her er en måte å gå om det: kjøpe så mange 

tomme ark av papir som du kan bære, og har 

en haug med blå penn, og hente et bilde av 

noen med en klassisk attraktivt ansikt med 

enkle, elegante funksjonene-aldri tankene tid 

fase eller hudfarge eller noe. Cluet er å komme 

inn i essenser, ved hjelp av et ansikt du allerede 

kjenner godt. Si, Brigitte Bardot. Deretter 

eksperimentere med hvor mange linjer du kan 

sette på papiret for å få maksimal følelse av at 

det er et attraktivt ansikt. hint: symmetri-venstre 

/ høyre og vertikalt. Bare skissere den ene 

siden av nesen, - noen ganger et snev av en 

nese er nok. Sett en skygge under 

underleppen. La øynene være langt fra 

hverandre. La elevene være store, men vær 

sikker på at det er en refleksjon av lys i dem, 

sier en glitrende firkantet. Ikke overtrekk ting 

som kan komplisere tegningen. Ikke bry deg 

tegne ører i begynnelsen, bare la håret flyt over 

ørene. Kast de første fem hundre tegninger. 

Deretter holde beste to eller tre; og bedre uke 

etter uke. bare la håret flyt over ørene. Kast de 

første fem hundre tegninger. Deretter holde 

beste to eller tre; og bedre uke etter uke. bare 

la håret flyt over ørene. Kast de første fem 

hundre tegninger. Deretter holde beste to eller 

tre; og bedre uke etter uke.



Helsegevinst 

av 

har det 

kjempebra

Eller, en 

ordløs 

utforskning av et 

konsept for 

skjønnhet

Modell: Teuta Pereira

Foto: Aristo Tacoma

Merket av sigarillos brukt i bildet er fra 

Cuba; laget av ren tobakk









Din stil 

Gait

Utforskning av 

søte hver-dag 

utfordringer: Å 

være en 

sensasjon i kraft 

av hvordan dere 

vandrer, med 

andre ord: å få 

den fasjonable 

gangart

Modell: Natasia Kinia Foto: 

Aristo Tacoma



s treets er saker s treets er saker 

av sekunder: 

sekunder på seg 

til å gjøre en 

inntrykk: noen 

gjør det ved å kle 

opp: noen gjør 

det vanligvis 

{som oftest 

med langt 

større 

virkningen av } av 

minimalisme: 

enkelhet, og 

tenker dans



Når du gjør 

en diett en 

annen

{som oftest 

berømt 

rettsanvendelse 

som noen ganger 

er mindre mer: 

når 

} av 

du trener: når du 

har samleie: 

fashionista street 

style walker 

anser disse 

tingene i lys av 

hvordan de går 

etterpå



{ “God by”: et 

sted hvor de som 

liker turer blir 

behandlet med 

den absurde 

ærbødighet de 

fortjener.}
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