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Quando fazemos uma revista, começamos Quando fazemos uma revista, começamos 

o layout 'do zero' e adicionar a tag, 

“TEST DE LAYOUT” em uma “nota 

azul” no lado esquerdo desta página 

editorial. Este é naturalmente e 

gradualmente trans-transformou em 

nossa própria revista. Nós substituir 

cada um dos de imagens de teste 

anteriores (que são todos 

documentados em nossa conta 

Instagram) com nossos próprios 

tiroteios, stylings e modelos (muitas 

vezes também novas faces). O 

princípio é que podemos pagar apenas 

o melhor de inspirações e assim vamos 

para as colheitas de Vogue, Numero, 

Harpers Bazaar, Elle etc etc para 

iluminar nossas páginas com modelos 

de vanguarda como nós trabalhamos 

para criar plenamente a nossa própria 

revista.

Assim, cada questão é 

trabalhado desta maneira e no 

seu tempo de publicação {for 

vezes, CFR nosso site} todo o 

conteúdo é a nossa, e então, 

naturalmente, o selo 

“publicado!” Vai

aparecem no lado esquerdo desta 

página.

textos do artigo: nossa própria 

desde o início. Direitos autorais: estilo 

normal dos direitos de autor se aplica, 

cfr nosso site; blogueiros de moda 

pode reblog

as imagens com os agradecimentos 

habituais: no nosso site há uma pasta 

especial para blogueiros onde as 

imagens para cada problema pode ser 

pego facilmente. 

povos talentosos, fashionistas que 

desejam trabalhar com a gente, por 

favor contacte-nos através do Twitter, e 

depois disso podemos usar e-mail, 

SIP-telefonar, reuniões etc. Estamos 

sempre abertos a novos modelos, 

escritores, 

fotógrafos, estilistas, 

maquiadores, conjunto de 

designers de-bem como roupas 

marcas, anunciantes etc- pessoas 

que, no espírito de entusiasmo e 

qualidade desejem contribuir 

excelente, de uma forma ou de 

outra. O financiamento inicial de 

BERLiNiB é o que melhor pode ser 

chamado de um nível “amador”, 

porém com equipamento de topo, 

e, esperamos, excelente sabor e 

habilidades de composição etc, 

criamos

excelentes resultados dentro 

desta armação.

Aristo Tacoma

{Um fotógrafo dentro, e o editor de, IB; 

e muitas vezes também estilista}

Marcas em editoriais: conteúdo 

editorial pode ser patrocinado por 

marcas de moda, consulte a nossa 

Instagram para informações de 

contato.

Anúncios: mesmos métodos de 

contato como para o patrocínio da 

marca. Em BERLiNiB, os anúncios 

são marcados 'Publicidade' ou 

marca é mostrada por isso é óbvio.

O conteúdo de cada revista publicada 

BERLiNiB é copyright apelido Stein 

Henning Braten Reusch Aristo 

Tacoma. Todos os envolvidos na 

contentcreation são nomeados 

(modelos são nomeados como 

quiserem). materiais não assinado é 

pelo editor. Se você tem dúvidas 

sobre qualquer coisa aqui publicados, 

ou deseja contribuir, siga 

@industrialbabes no Twitter.com, via 

aplicativo ou via PC, e dentro de um 

ou dois dias seguimos de volta. 

Então, podemos usar mensagens de 

texto direto lá com facilidade. 

BERLiNiB está disponível 

gratuitamente, sempre, como a 

qualidade PDF. Como não há taxa de 

inscrição, convidamos aqueles que 

sentem erguida para patrocinar 

BERLiNiB {escolheu soma & moeda 

se}:

paypal.me/aristotacoma/

Tecnologia inclui Nikon Df, Nikkor w / 

VR, KDE Neon, Gimp, LibreOffice, 

FontLibrary.org etc etc, e, claro, a 

plataforma Android-x86 PC. Quando 

BERLiNiB está totalmente financiado 

por contratos comerciais e anúncios, 

vamos usar fontes de royalties 

semelhantes através de licenças 

adquiridas.

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




MELHOR DE 

PRIMAVERA 

'19 

TENDÊNCIAS 

DA MODA

palavras-chave 

que dizem tudo 

<>

Em suma: 

CAOS 

DOCE

Assim como os desafios do mundo não são 

simples; assim como a paisagem política não é 

simples; assim como uma colcha de retalhos 

selvagem do pensamento domina o discurso do 

mundo Forums alimentado por computadores 

em vez de um ou dois grandes vozes; assim 

como as soluções que devem procurar são 

muitas e diversificadas; assim também é moda 

primavera 2019 uma colcha de retalhos doce, 

um mosaico, um

caos, ou uma diversidade de impulsos em que 

não há verdadeiro conceito mais abrangente 

simples. 

No entanto, desde moda é suposto para 

simplificar a forma como a aparência elegante, 

chique, elegante, então ele tem que ser algo 

mais do que tudo e quando é uma bagunça, 

temos o direito de escolher algo em vez de ter 

para refletir tudo. BERLiNiB escolhe alguma 

coisa, usando o que nós esperamos é bom 

gosto. Bem então:

ENVIESADO > > >

LENÇO & 

MICRO-BAG

Você pode entrar com segurança em coisas 

que são se não desleixado, então, pelo menos 

asymmterical- que é verdade para lenços e 

saias. Adicionar a bolsa de tamanho sub-e você 

é ele.

JUSTA > > >

shorts de 

nylon

Também chamado de calções de bicicleta. Em 

2019 estas são coisas que você pode andar 

com, e combinam com tais como over-size.

JUSTA > > >

CINTO

Uma espécie de tiro de volta para a década de 

1950, cintura não é exatamente suposto ser 

grande.

> > > 

PLASTKINKY 

E NEOGOTH

É uma espécie de 50 tons tempo, mas com 

uma torção 2019. Supermodelos aparecem em 

roupas de plástico de inspiração BDSM.

SÍMBOLO> > >

DE ANIMAL & 

círculos & 

QUADRADOS 

enviesada

Leopardo-imprime etc. Mas também 

impressões peculiares: nem sempre simétrica 

no sentido robótico, máquina, nem apenas o 

tipo flowerly de símbolo. quadrada e / ou tipos 

de simetria circular vagamente confusa.

SOBRE-> > >

TOP SIZE, 

pernas nuas

saias enormes, camisas, com as pastas, em 

seguida, saltos altos ou botas ou apartamentos, 

possivelmente meias.

> > > Têxtil 

DOBRADAS

Tome uma coisa preta e grande e dobrá-lo 

loucamente muitas vezes em torno de si e em 

torno de sua parte superior do corpo, colocar 

umas botas, e você pode passear na rua e 

ninguém vai bat uma pálpebra: este é bem no 

centro do que está acontecendo como para a 

mola 2019.

> > > COR: 

VIOLETISH, 

branco, 

enegrecida, 

GREENBLUEISH, 

& 

TRANSPARENTISH

Aquela coisa sensualmente transparente pode 

ser empurrado desta forma, para a ousada: 

mostrar um mamilo ou dois, e / ou para mostrar 

suas cuecas.
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Formação, quando bem feito, é-vamos ser 

francos dolorosa. Quando foi feito, porém, o 

prazer é surreal. Em todos os níveis, físico, 

psicológico, social, espiritual,

universal. Começá-lo feito é lindo, mas apenas 

o que são os truques? Talvez você não tem 

nenhum problema começá-lo feito: então você 

não tem que ler isso. Se você, como a maioria, 

não fazê-lo tanto quanto você quiser, talvez 

algumas dessas dicas irá trabalhar para você!

[1] Olha 

transmitir 

para uma 

recompensa 

simbólica predefinido

Não é nenhum ponto de celebrar que o 

treinamento foi de acordo com a agendar com o 

tipo de refeição decadente que estraga o que 

você fez tão bem. No entanto: a criação de 

algum tipo de recompensa, mesmo que sim 

“simbólico” - sempre faz sentido. O treinamento 

pode ter elementos de diversão e prazer etc 

etc, mas há

É sempre uma boa idéia para planejar para 

obter alguma atividade feita logo depois, que é 

pelo menos moderadamente agradável. Ele 

também deve ser completamente diferente, um 

grande contraste. Pode ser apenas alguns 

minutos desta ou aquela, mas deve ter lazer 

nele, e, mesmo que o prazer é muito leve, o 

prazer deve ser clara e real. Exemplos você 

pode fazer sozinho. O exemplo clássico: dar-se 

três minutos para ler algumas páginas de um 

livro que você já está apaixonado. Mas você 

pode facilmente fazer-se qualquer número de 

exemplos-all adicionais classificáveis como 

recompensa “simbólica”, no sentido que 

acabamos de descrever.

[2] Lembre-se a 

magia de café

Então, você está prestes a treinar. Você está 

indo para exercitar os músculos. Você quer 

um par de coisas em ordem.

Primeiro, o estômago como agradavelmente 

vazia quanto possível. Dois, uma bebida 

energizante que vai direto para os músculos e 

que não tem problemas de sobre ele. Algo que 

faz seu corpo vibrar em apenas o caminho 

certo. O treinamento vai roer o açúcar no 

sangue e café para açúcar não vai se tornar 

gordura, ele vai sim aumentar a diversão do 

treinamento. E o café não vai deixá-lo inquieto 

porque você colocá-lo em bom uso: o corpo é o 

desejo de movimento e, pelo café, você dá uma 

vontade de se mover.



[3] doses 

semanais, 

semanais 

pausas

Obter um ritmo para o esquema 

de treino. “Todos os dias” soa 

bem em teoria, talvez, mas o 

corpo tem que fazer algum 

trabalho de fundo e faz todo o 

sentido para ter um par de dias 

por semana em que há 

definitivamente nada do 

treinamento padrão. E isso nos 

leva a:

4 reset [4] Redefinir ] Restabelecer 

consciência a cada 

semana

Um subproduto de lidar com a formação como 

um 'pacote de semana' é que não importa 

como você realizada na semana passada, a 

cada semana é uma nova; não importa se você 

não começar a treinar tanto quanto você 

queria-há uma nova semana, e abordá-lo com 

a clareza absoluta do que no Zen chama de 

“mente de principiante”: inocente do passado, a 

próxima semana começa com a sua própria 

'orçamento consciência', e termina com ele.

[5] 

Glamorize 

a roupa 

de 

treinamento

É uma verdade bem estabelecida que separar 

a roupa para a formação, de um tipo que 

agrada profundamente com você, é um fator de 

motivação gigante. Isso inclui-a menos que seja 

uma forma descalço de sapatos de ensino e 

que parece tudo bem, mas se sente soberbo.











6 Tantrify [4] Redefinir ] Restabelecer 

o treinamento, se 

você puder 

Se o treinamento envolve um pouco de dor, por 

que não, com toda discrição adequada - 

equilibrar isso com os prazeres mais óbvias e 

mais saudáveis de? Quando é

possível e bastante decente. 

[7] E, equilibrar o 

formas de 

treinamento

Encontrar uma simetria na forma como você está 

variando a formação. Não existe um único 

conjunto de treinamento unvaried pode estar 

absolutamente certo o tempo todo. O corpo vai 

sinalizar que em algum momento, de qualquer 

maneira. Pense equilíbrio e construir

variações. Como muitos 

estudos psicológicos 

conhecidos têm mostrado, o 

simples fato de variação é 

em si um

fator de motivação.



2019 

E um adulto 

GEN Z:

geração Zen-

sationally 

TransZendent

Texto e ilustrações: Aristo Tacoma

UMA. 

Os novos 

trendZetters

A nova tendência-Zetters, nascido não em mas 

claramente após a mudança de milênio, são 

adultos- ainda adolescentes, mas os adultos 

que podem, legalmente, beber vinho e votar-e 

para quem o conceito de “notícias falsas” é em 

primeira mão e óbvia; que o consideram 

avantgardist não usar um aplicativo de namoro; 

que sabe que o mainstream, como sardinhas, 

pode não ser sempre certo; que muito 

possivelmente sabe o que significa “

curta”, mas não fazê-lo se ele poderia 

prejudicar a empresa envolvida.

B. Theyre 

'ré 

em ser {Zelf} 

consciente, 

talvez

Desde o surgimento da tecnologia 

moderna no 20 ºmoderna no 20 º

século, muitas, mas não All-culturas juvenis 

têm prosperado em um agradável “liberdade da 

dúvida” (e da consciência), decorrente da 

“tecnologia 

otimismo". A década de 1950 tinha esta-final 

dos anos 1960 e início dos anos 1970 não tinha 

ele- que, em vez disso, foi o período em que os 

meditadores cannabisenthusiastic formaram um 

anel ao redor do Pentágono e, ao mesmo 

tempo cantando o antigo som sânscrito “AUM”, 

esperava para levar a Pentágono em um 

estado de levitação. Então tech.opt. definir de 

novo e destruiu a maior parte das culturas de 

Woodstock. De um modo vacilante que foi um 

pouco fora de moda na tech.opt 1990 e então. 

devastou o mundo até vinda de idade dos 

Millennials. O pessoal Gen Z não estão 

convencidos nem ego nem imprensa tradicional 

está certo, e utilizar tecnologia também para 

combater os tech-tendências.



meditação C. 

Zeneration

Alguns da marca novas flores da 

humanidade, sem dúvida, vai jogar de lado 

o conceito de “meditação” como um 

disparate. 

Gen Z é tudo sobre a diversidade, e, 

além disso, que, a cada geração tem 

miniorities significativas divergentes da 

maioria.

Dito tanto, é impossível duvidar muito do 

selfcenteredness do mundo-

e seus mainstreams-sem tecnológicos isso 

também levando a entusiasmo por alternativas 

radicais. A meditação é, de certa forma, a 

declaração mais forte de consciência possível: 

é uma dedicação à consciência, ou, como 

alguns dos gurus indianos gostava de dizer que 

na década de 1960, a “consciência sem 

esforço”. No entanto Gen Z tem que ser criativo 

sobre os símbolos desta: Símbolos de flower 

power dos anos 1960 ainda estão maduras e 

significativa, mas eles são mais utilizados e 

pode tanto significar um fascínio com todas as 

coisas retro e com a música da década de 1970 

como com um cultivo de silêncio interior.

D. Deliciouzly 

Zensational

No entanto, é claro, apesar do fato de algumas 

das variações histéricas que também Gen Z 

alimentam-que em cidades relativamente livres 

tecnologicamente mais avançados, não desde 

a década de 1970 houve tanta celebração 

sensual liberdade para além de gênero. E isso 

não está nos pelo menos, graças à forma como 

2019 é acolhedor Gen Z como cidadãos sobre 

para definir suas marcas nítidas no mundo.



TNS

BERLiNiB s 'ré 

Verdade

Seção 

Nonsense

Texto e ilustração: Aristo Tacoma

Há um aplicativo 

para encontrar 

sua navalha

Há uma forte tendência em todas as 

sociedades modernas para usar sais de 

banho no banho 

de tal natureza que não apenas produzem 

bolhas, mas também dar uma cor agradável 

para a água banheira. No entanto, há uma 

outra tendência, que não é completamente 

compatível com este. Apesar da popularidade 

de métodos de cera Brazillian, uma proporção 

crescente da população feminina adulta 

também está usando lâminas de barbear. 

Quando isto é combinado com o método de 

geração de bolhas e cores por cima, e as 

lâminas são postas em água, as possibilidades 

são grandes que a navalha desaparece e 

torna-se inútil antes da banheira é esvaziado.

Como prof. Humphrey Bogus em Madland 

Looniversity expressa, “Devido à

uso de banho de sais comuns, a visibilidade de 

penetração de água do banho é próximo de 

zero. Combinado com o agora intenso uso por 

meninas de pequenas lâminas de plástico leve 

e apenas uma lasca de metal, as chances são 

de que as lâminas de barbear simplesmente 

não são rastreáveis dentro da duração do 

banho. Tudo isso é devido ao desejo feminino 

completamente desnecessário para expor as 

pernas brilhantes “.

Deixamos prof. Bogus lá.

Felizmente, existem aplicativos para 

aqueles que têm problemas para localizar 

suas lâminas de barbear no oceano de 

bolhas colorized.

Tomemos, por exemplo, o 

Razor-Buscando Estrela Drone 

aplicativo. Este é um aplicativo gratuito, mas só 

pode ser usado em conjunto com o seu kit 

Estrela Drone Navalha Metal Detector, que 

custa quase um grande e por isso é um pouco 

acima do orçamento para a maioria. O zangão, 

de acordo com a especificação, será dirigida a 

partir de seu aplicativo para voar no teto de seu 

banheiro, fazendo uma varredura completa de 

qualquer conteúdo de metal de sua banheira, 

mesmo as pequenas lascas de aço nas lâminas 

de barbear será detectado com precisão em 

nenhum momento . Seu telefone vai rugir e o 

zumbido vai fazer um movimento nervoso bem 

em cima de quaisquer conclusões de lâminas 

escondidas submersas em sua banheira.

Se você ainda não conseguiu encontrar a 

navalha, as coordenadas GPS de sua navalha 

irá aparecer, juntamente com um mapa e 

instruções de como a forma de chegar lá, no 

visor do seu telefone. 

Para aqueles que procuram um menos 

barulhento abordagem, afinal, um drone voar 

dentro do seu banheiro vai criar um som 

equivalente ao de cerca de cinco concertos de 

heavy metal tocando ao mesmo tempo, há a 

Submarine Razor-Buscando App em uma 

fração do preço. Isto tem um detector de metais 

ordenadamente montado um dispositivo 

amigável submarino banheira. O submarino virá 

à tona no momento em que foi localizado a 

navalha, e a navalha deve ser encontrada

imediatamente abaixo dela, a menos que 

haja fortes correntes em sua banheira.

Para aqueles que procuram uma 

abordagem um pouco mais natural, menos 

dependente de coisas como aplicativos de 

telefone, a Federação Internacional de 

mergulhadores têm a sua própria solução 

razoavelmente barato: um amistoso Kit 

banheira de RazorSeeking Diver, com uma 

pequena garrafa de oxigênio, uma máscara e 

um poderoso laser de underwater flash-luz feito 

especialmente para combater os desafios do 

uso popular de sais de banho colorised 

juntamente com navalhas. Com este 

dispositivo, e alguns movimentos de natação 

simples (uma pasta está incluído com o kit), 

você deve logo ser facilmente capaz de 

localizar nenhuma navalha não importa quantas 

bolhas você tem em sua casa de banho.



antes e 

depois de 

make-up

Como pensar em 

make-up? Como 

descobrir a maneira 

elegante para aplicar 

suas habilidades 

make-up? E como 

aumentar as 

habilidades? 4 dicas 

simples

Elmayahh recebe 

make-up para a 

BERLiNiB 2019 / B 

editorial cobertura 

Modelo: Elmayahh, insta 

@elmayahh Mua: Myrto Departez, 

@myrto_departez insta

Foto: Aristo Tacoma

Cafe Locais: 7 vezes, Psiri, Locais 

Atenas Estúdio: P56 STUDIO, Atenas, 

insta @ studio.p56

marcas de moda neste editorial:

Roupas e sapatos de salto alto TATU 

POR SUELITA, botas de impressão 

insta @tatu_by_suelita Animais por 

STRADIVARIUS, @stradivarius insta

Próxima página: bolsa de 

tabaco por bolsas SIMONA, 

@dakovasimona insta





1: Set#Forte

a

objetivos 

direitos

Isso é óbvio, mas vamos deixar bem 

claro: A menos que você quiser fazer 

um ponto - que você é uma 

maquiagem artista que pode espirrar 

ouro ou algo em um rosto e torná-lo 

dar certo - você quer maquiagem 

para realçar o que é naturalmente 

bonito sobre o rosto, para que, ao 

olhar para o rosto, o Wowfactor está 

lá. Não é que as pessoas vão olhar 

para o make-up (a menos que eles 

são profissionais). Eles vão olhar 

para o rosto. Seu

make-up, quando consegue, não está lá - mas 

seu rosto é apenas danado lindo.





# 2: Pense 

sobre as cores 

que você já tem

Qualquer cor que você aplicar como parte de 

seu make-up vai afetar a presença das cores 

que você já tem, naturalmente. O chefe 

maneira isso acontece é por semelhança, você 

pode querer aplicar a palavra fina “ressonância” 

para ele. Por exemplo, tais e tais eyeshades, 

você poderia dizer, “ressoa” com a cor dos 

olhos (ou cores de olhos, para ser mais 

preciso).

Quando a pele está bronzeada, você tem 

uma outra cor lá que você pode querer 

enfatizar; assim como existem cores sobre a 

pele que você não quer enfatizar. Tudo isto 

deve jogar em sua preparação mental para o 

make-up.



# 3: ..e as luzes 

onde você está

'ré 

Sobre ir

Se você pudesse controlar as luzes onde você 

está prestes a ir-que tipos são, o ângulos vêm, 

etc etc, você não tem que fazer muito make-up. 

Seria como algumas das formas mais 

concentradas de sessões de fotos, onde o 

fotógrafo pode configurar luzes de modo a 

maximizar isso e esse recurso e criar uma 

sombra natural para enfatizar o seu lábio 

inferior e todos os tipos de coisas assim.



# 4: E: quando 

está no sítio 

'ré 

tempo, fazer 

seus esboços

Maquiagem, de certa forma, é desenhar um rosto 

em cima de uma face. Certo? Quanto mais você 

tem jogado com as sobrancelhas duras vs. macio 

e todos os tipos de coisas como que o uso de 

caneta e papel, ou um equivalente computador, 

mais selfassuredness você terá em aplicar apenas 

a quantidade certa de make-up. Você já pode ser 

proficiente em desenhar. Se assim for, tudo bem! 

Se não, aqui é uma maneira de ir sobre ele: 

compra muitas folhas em branco de documentos 

como você pode transportar, e tem um monte de 

canetas azuis, e buscar uma foto de alguém com 

um rosto classicamente atraente, com simples 

características nunca, elegantes importa fase 

tempo ou a cor da pele ou qualquer coisa. A pista 

é entrar as essências, usando um cara que você já 

conhece bem. Dizer, Brigitte Bardot. Em seguida, 

experimentar com apenas como linhas de alguns 

que você pode colocar no papel para obter a 

sensação máxima de haver um rosto atraente. 

pistas: simetria esquerda / direita e verticalmente. 

Apenas delinear um lado do nariz, - às vezes um 

toque de um nariz é suficiente. Coloque uma 

sombra sob o lábio inferior. Deixe os olhos ser 

afastados. Deixe os alunos ser grande, mas tenha 

certeza de que há um reflexo de alguma luz neles, 

digamos, um quadrado espumante. Não exagerar 

as coisas que podem complicar o desenho. Não se 

preocupe desenho ouvidos no início, apenas 

deixar o fluxo de cabelo sobre as orelhas. Atirar as 

quinhentas primeiros desenhos. Em seguida, 

manter o seu melhor dois ou três; e melhorar 

semana a semana. apenas deixar o fluxo de 

cabelo sobre as orelhas. Atirar as quinhentas 

primeiros desenhos. Em seguida, manter o seu 

melhor dois ou três; e melhorar semana a semana. 

apenas deixar o fluxo de cabelo sobre as orelhas. 

Atirar as quinhentas primeiros desenhos. Em 

seguida, manter o seu melhor dois ou três; e 

melhorar semana a semana.



benefício de 

saúde do 

tendo um 

grande 

momento

Ou, uma 

exploração sem 

palavras de um 

conceito de beleza

Modelo: Teuta Pereira

Foto: Aristo Tacoma

A marca de cigarrilhas utilizados na foto 

é de Cuba; feito de tabaco puro









Estilizar a 

sua 

marcha

Exploração de 

doces desafios 

todos os dias: 

Sendo uma 

sensação em 

virtude de como 

você anda, em 

outras palavras: 

obter a marcha 

moda

Modelo: Natasia Kinia Foto: 

Aristo Tacoma



s treets são s treets são 

questões de 

segundos: 

segundos para 

fazer uma 

impressão: alguns 

fazem-no por 

vestir-se: alguns 

fazem-no 

normalmente {usualmente 

com muito 

maior 

impacto, } por 

minimalismo: 

simplicidade; e 

pensando 

dança



Ao fazer 

uma dieta 

outra

{usualmente 

famoso 

aplicação da lei 

que, às vezes, 

menos é mais: 

quando 

} por 

você treina: 

quando você faz 

amor: o estilo 

fashionista rua 

walker considera 

estas coisas à 

luz de como eles 

caminhada 

depois



{ “Boa cidade”: 

um lugar onde os 

amantes de 

passeios são 

tratadas com a 

reverência 

absurdo que 

merecem.}
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