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Када смо се часопис, почињемо Када смо се часопис, почињемо 

распоред "од нуле" и додати ознаку, 

"ТЕСТ распореда" у "Блуе Ноте" на 

левој страни ове уређивачке 

странице. То је природно и 

постепено Транс-мутирао у нашем 

часопису. Ми заменити сваки од 

ранијих тест слика (које су све 

документоване у нашој Инстаграм 

налогу) са сопственим пуцњаве, 

стајлинг, и модела (врло често и 

нових лица). Принцип је да можемо 

приуштити само најбоље од 

инспирација па идемо за плен Вогуе, 

Нумеро, Харпер Базаар, Елле итд 

итд да светли наше странице са челу 

модела као што то раде у потпуности 

створи сопствени часопис.

Дакле, сваки проблем се 

ради на овај начин и у своје 

време објављивања {за 

време, ЦФР наш сајт} сав 

садржај је наша, а онда, 

наравно, печат ", објављен!" 

Ће

појављују са леве стране.

Члан текстови: наш од почетка. 

Ауторска права: нормалан стил 

ауторских права примјењује, ЦФР 

нашем сајту; модни блогери могу 

Реблог

слике са уобичајеним признања: на 

нашој веб страници постоји посебан 

фолдер за блогере у којој слике за 

сваки проблем може да се изабрао 

лако. 

Талентовани људи, Фасхионистас 

који желе да раде са нама 

контактирајте нас путем Твиттер, а 

након тога можемо да користимо е, 

СИП-телефонирање, састанци итд 

Ми смо увек отворени за нове 

моделе, писаца, 

фотографи, стилисти, 

шминкери, сценографи-, као и 

одећа брендова, оглашивача 

етц- људи који у духу ентузијазма 

и квалитета желе да одлично 

допринос на један или други 

начин. Почетни финансирање 

БЕРЛиНиБ је на оно што се 

најбоље може назвати "аматер" 

ниво, међутим, са топ опремом, 

и, надамо се, одличан укус и 

састав вештине, итд, ми 

стварамо

одлични резултати у оквиру 

ове фраме.

аристо Такома

{Фотограф у, и уредник, ИБ; и често 

стилиста}

Брендова у едиторијала: Програмски 

садржаји могу бити спонзорисан од 

стране модерних брендова, погледајте 

наш Инстаграм за контакт 

информација.

Огласи: Исти контакт методе као 

за бренд спонзорства. У 

БЕРЛиНиБ, огласи су означени 

'реклама' или бренд је приказан 

тако да је очигледно.

Садржај сваког објављеног 

часописа БЕРЛиНиБ је ауторско 

Стајн Хенинг Братен Реусцх звани 

Аристо Такома. Сви они који су 

укључени у цонтентцреатион се 

зове (модели су наведени као 

желе). Унсигнед материјал је од 

стране уредника. Уколико имате 

било каквих питања о свему овде 

објављене, или желе да допринесу, 

следите @индустриалбабес на 

Твиттер.цом, преко апликације или 

преко рачунара, а у року од дан 

или два да пратимо. Онда можемо 

користити Дирецт Тект Мессагинг 

тамо са лакоћом. БЕРЛиНиБ је 

доступан за бесплатно, увек, као 

квалитетан ПДФ. Пошто не постоји 

претплата, позивамо оне који се 

осећају Уплифтед да спонзорише 

БЕРЛиНиБ {изабрали суму & 

валуту Иоурселф}:

паипал.ме/аристотацома/

Технологија укључује Никон ДФ, 

Никкор в / ВР, КДЕ Неон, ГИМП, 

ЛибреОффице, ФонтЛибрари.орг 

итд итд, и наравно ПК Андроид к86 

платформи. Када БЕРЛиНиБ је у 

потпуности финансиран од стране 

комерцијалних уговора и огласима, 

ми ћемо користити сличне Роиалти 

фонтове преко купљених лиценци.

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




ОФ 

СПРИНГ 

'19 

МОДНИ 

ТРЕНДОВИ

кључне речи 

које све 

говоре <>

Укратко: 

СВЕЕТ 

ЦХАОС

Као што светске изазови нису једноставни; 

као на политичкој сцени није једноставна; 

као дивља мрезом размишљања доминира у 

свету дискурс Форуми- поверед би 

рачунарима, а не један или два велика 

гласа; као решења морамо тражити много и 

разнолика; тако је и мода пролеће 2019. 

сладак шаренило, мозаик, А

хаос, или разноликост импулса у којој не 

постоји прави неки виши једноставан 

концепт. 

Ипак, пошто мода треба да поједностави 

како да изгледа модеран, шик, моди, онда то 

мора бити нешто више него све и када је 

неред, имамо право да изабере нешто 

уместо да све одражава. БЕРЛиНиБ извлачи 

нешто, користећи оно што се надамо је 

добар укус. Па добро:

искривљена > > >

Шал & 

Мицро-Баг

Можете безбедно упуштати у ствари које се, 

ако не аљкави, онда барем асиммтерицал- 

то је истина за шалова и сукње. Додајте под 

величине торбицу, а ти си Ит.

ТИГХТ > > >

најлон 

Схортс

Назива се бицикл шорц. У 2019. су ствари 

које можете да ходају са, и комбинују са као 

што су претерано величине.

ТИГХТ > > >

ПОЈАС

Нека врста убацивања-Бацк то тхе 1950, 

струк није тачно требало да буде велика.

> > > 

ПЛАСТКИНКИ 

И НЕОГОТХ

То је нека врста 50 времена нијансе, али са 

2019 преокрет. Супермоделс појавити у 

пластичним БДСМ-инспирисан одеће.

СИМБОЛ> > >

Животињских и 

кругови & 

искривљена 

ТРГОВА

Леопард-принтови, итд, али и необичне 

отисци: није увек симетрично у роботску, 

машине смислу, нити само фловерли тип 

симбола. Нејасно збркано скуарисх и / или 

кружне врсте симетрије.

овер-> > >

Сизе предња 

плоча, голе ноге

Огромни сукње, кошуље, са фолдера, затим 

високе потпетице или чизме или станови, 

вероватно чарапе.

> > > искључен 

текстила

Узми нешто црно и велико и оборити га лудо 

много пута око себе и око горњег дела тела, 

стави на неке чизме, а можете шетати на 

улици и нико неће Бат капка: ово је право у 

средишту онога што се дешава као за 

пролеће 2019.

> > > БОЈА: 

ВИОЛЕТИСХ, 

Вхите, 

блацкисх, 

ГРЕЕНБЛУЕИСХ, 

и 

ТРАНСПАРЕНТИСХ

Та секили транспарентан ствар може гурнути 

на овај начин, за смелости: показати 

брадавицу или два, и / или да покаже своје 

доње рубље.
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 Да! Редхот 

шик:

јак#стронг

девојке#стронг

да се смеје

#стронг





//на са:

пламен, пете, 

нијансе, .. 















ред-Хот Цоол 

ципеле са 

потпетицом /// 

су направљени 

за плес /// 

полу-акт ///











Иоу Ванна 

Траин: 

Седам 

савета како 

то ради

Модел: Вал Данза

Фото: АРИСТО Такома



Обука, када обави како треба, је-будимо 

искрени-болно. Када је то учињено, 

међутим, задовољство је надреално. На 

свим нивоима, физичке, психолошке, 

социјалне, духовне,

универзалан. Добијање то учињено је 

прелепа, него само оно што су трикови? 

Можда немате проблема да то ради: онда не 

морате да читате ово. Ако вам се, као и 

већина, не уради то колико хоћеш, можда 

неки од ових сугестија ће радити за вас!

[1] Лоок 

проследи 

одређеног 

симболичног 

награду

Није поента славе да је обука је према 

распореду са врстом декадентног оброка 

који плена шта си управо урадио тако добро. 

Међутим: да успостави неку врсту награде, 

чак и ако уместо "симболично" - увек има 

смисла. Обука може имати елементе забаве 

и задовољства итд итд-, али тамо

Увек је добра идеја да се планира да се 

мало активност обавља непосредно након 

што је најмање благо пријатно. Такође би 

требало да буде потпуно другачија, велики 

контраст. То може бити само неколико 

минута овога-или-да, али она мора имати 

слободног времена у њему, и, чак и ако 

задовољство је веома блага, задовољство 

мора бити јасна и реална. Примери можете 

сами направити. Класични пример: дајте 

себи три минута да прочита неколико 

страница у књизи коју сте већ опседнута. Али 

лако можете направити било који број 

додатних примера-све класификовати као 

"симболичне" награде у смислу смо управо 

наведеним.

[2] Не заборавите 

магију кафе

Значи, ти си хтео да тренира. Ћеш да 

остваре мишиће. Желиш неколико ствари у 

ред.

Прво, као што је пријатно празан стомак 

могуће. Два, један отпушта пиће које иде 

право у мишићима и који нема проблема око 

тога. Нешто што чини своје тело вибрира у 

правом путу. Обука ће се голим на ниво 

шећера у крви и тако сугари кафе неће 

постати дебела, она ће радије повећати 

забаву тренинга. И кафа неће оставити 

немирна зато што си га ставио у добре 

сврхе: тело је жудња покрет и, кафа, ви му 

дати вољу да се помери.



[3] 

Недељне 

дозе, 

недељно 

пауза

Набавите ритам тренинга шеми. 

"Сваки дан" звучи добро у 

теорији, можда, али тело мора 

да уради нешто позадину посао 

и да има смисла да има 

неколико дана сваке недеље у 

којој дефинитивно нема ништа 

од стандардне обуке. И то нас 

доводи до:

4 ресет [4] Ресет ] Ресетовање 

савест сваке 

недеље

Нус-производ за руковање обуку као 

"недеље пакет" је да без обзира колико сте 

обавили прошле недеље, сваке недеље је 

нова; без обзира да ли нисте добили да 

тренирам колико желиш-ту је нови седмице, 

и прилазе са апсолутном јасноћом оно што у 

Зен назива "почетнике ум": невиног 

прошлости, наредне недеље почиње са 

сопственим 'савести буџета ", и заврши са 

тим.

[5] 

гламоризе 

одећу 

обуке

То је добро успостављен истина да одвоји 

одећу за тренинг, који се који се обраћају 

дубоко у вама, је велики мотивациони 

фактор. Ово укључује-осим ако је облик 

траининг- ципела бос да изгледа у реду, али 

се осећа супер.











6 Тантрифи [4] Ресет ] Ресетовање 

обука, ако можеш 

Ако тренинг укључује неку бол, зашто не-са 

свим одговарајућим дискрецију - балансира 

га са најочигледнијих и већина здравих од 

задовољства? Када је

могуће и довољно пристојан. 

[7] А, 

балансирају 

облици обуке

Пронађите симетрију у томе како се 

варирање обуку. Ниједан монотон скуп обука 

може бити апсолутно у праву све време. 

Тело ће се сигнал у једном тренутку, у 

сваком случају. Мислим равнотежу и 

изградња

варијације. Као и многи 

познати психолошки 

студије су показале, сама 

чињеница варијације се да 

је

мотивациони фактор.



2019 

И одрасла 

особа Ген 

З

генератион 

Зен-

сатионалли 

ТрансЗендент

Текст и илустрације: АРИСТО 

Такома

О 

Нове 

трендЗеттерс

Нови тренд-Зеттерс, рођена не на него јасно 

после миленијума смене, су адултс- увек 

тинејџери-али одрасли који могу легално пију 

вино и гласају-а коме је концепт "лажних 

вести" је из прве руке и очигледна; који 

сматрамо да је авантгардист не користити 

датинг апликацију; ко зна да је мејнстрим, 

као сардине, не мора увек бити у праву; који 

врло вероватно зна шта значи "да

кратак ", али се то не уради, ако би могао 

нашкодити друштва које.

Б Тхеире 

'ре 

у постојање 

{Зелф} 

познато, 

можда

Од освита савремене технологије у 20 ТхОд освита савремене технологије у 20 Тх

века, многи али не алл- омладинске културе 

су напредовале на пријатном "слободу од 

сумње" (и из свести), која проистиче из 

"технологије 

оптимизам ". 1950-има ово-крајем 1960-их и 

раних 1970-нису имали ИТ- да, напротив, 

био је период у коме цаннабисентхусиастиц 

медитанти формирали прстен око Пентагона 

и, док је певајући древну Санскрит звук 

"АУМ", надао да понесете пентагон у стање 

левитације. Онда тецх.опт. сет поново и 

уништили већину Воодстоцк култура. На 

склапање начин је мало из моде у 1990. и 

затим тецх.опт. опустошили свет до доласка 

старости миллениалс. Ген З људи нису 

уверени ни ја ни мејнстрим вести су у праву, 

и користе технологију и да се супротстави 

тецх-трендове.



Ц. Зенератион 

медитатион

Неке од потпуно нове цветови 

човечанства без сумње ће бацити у 

страну концепт "медитације" као глупости. 

Ген З је све о различитости, и, осим 

што, свака генерација има значајне 

миниоритиес одступа од већине.

Пошто је рекао колико, то је немогуће 

да сумњам у добар део 

селфцентереднесс на свијету,

и његове технолошких токова-без ово такође 

доводи до ентузијазма за радикалне 

алтернативе. Медитација је, на неки начин, 

најјачи изјава свести могуће: то је 

посвећеност подизања или, како неки од 

индијских гуруа волео да то кажем у 1960, у 

"напора свест". Ипак, генерал З има да буду 

креативни о симболима ово: симболи цвет 

снага 1960. и даље су зреле и смисао, али су 

претерано користе, а могу чак да значе и 

фасцинацију све ствари ретро и уз музику 

1970-их као са неговање унутрашњој 

тишини.

Д Делициоузли 

Зенсатионал

Међутим, јасно је-упркос чињеници неких од 

хистеричних варијација које се генерал А 

хране у-да у напредне технологије 

релативно слободним градовима, не од 

1970-их је тамо било толико прославу чулне 

изван-пола слободе. И то није у најмање 

захваљујући томе како 2019. поздравља 

генерала З као грађана о да постави своје 

оштре трагове на свету.



ТНС

БЕРЛиНиБ а 'ре 

Истина

gluposti 

Секција

Текст и илустрација: АРИСТО 

Такома

Постоји 

апликација за 

проналажење 

свој бријач

Постоји јака тенденција у свим модерним 

друштвима користити за купање соли у 

кади 

такве врсте који не само производе 

мехурића, али и дају леп боју кади воде. 

Међутим, постоји још једна тенденција, која 

није баш у складу са овим. Упркос 

популарности бразиллиан метода Вак, све 

већи проценат одраслих женске популације 

користи и бријача. Када се то комбинује са 

горе буббле-анд-Цолор метод за 

генерисање, а бријачи се стављају у воду, 

шансе су велике да за бријање нестаје и 

изречена бескористан пре када се испразни.

Као проф. Хамфри Богус у Мадланд 

Лоониверсити се изражава, "Због

употреба заједничких соли за купање, 

продирање видљивост купање је близу нуле. 

У комбинацији са сада интензивно користе 

девојке лаког бријача направљених од лаких 

пластике и само делић метала, велике су 

шансе да су бријачи једноставно се не може 

да прати у току трајања купатила. Све ово је 

због сасвим непотребно женске жеље да 

излажу сјајне ноге. "

Ми Проф. оставити. Лажни тамо.

Срећом, постоје апликације за оне 

који имају проблема лоцирање своје 

бријаче у океану Цолоризед мехурића.

Узмимо, на пример, за изузетно 

Тражим Стар Дроне 

апликација. Ово је бесплатна апликација, 

али се може користити само заједно са 

својим Звезда Доом Екв метал детектор кит, 

који кошта скоро велика и тако је мало изнад 

буџета за већину. Зујање, према 

спецификацији, биће усмерена из апликације 

да лети у плафон купатилу, ради темељно 

скенирање металним садржајем кади, чак и 

благи снопова челика у бријача ће бити 

прецизно детектује ни у ком тренутку . Ваш 

телефон ће урлају и трут ће учинити јумпи 

покрет на врху било каквих закључака 

скривених бријача потопљене у својој 

купање.

Ако још увек не можете да пронађете 

бријач, ГПС координате вашег разор ће се 

појавити, уз карте и упутства како да се тамо, 

на екрану вашег телефона. 

За оне који траже мање бучни 

приступ-после свега, радилица лети у свом 

купатилу ће створити здрав еквивалентан да 

од око пет тешких метала концерата који 

играју на једном постоји жилет Тражи 

подморница апликација на делић цене. Ово 

има детектор за метал уредно монтирати на 

пријатељски подморница уређаја кадом. 

Подморница ће на површину у тренутку када 

је налази бријач, а бријач треба да се нађе

Одмах испод њега, осим ако не 

постоје јаке струје у својој кади.

За оне који траже нешто више природно 

приступ, мање зависна од таквих ствари као 

телефонске апликације, Међународна 

федерација Диверс имају своје прилично 

јефтин решење: а кадом пријатељски 

РазорСеекинг рониоца Кит, са малом боцом 

кисеоника, маску, а моћан подводни 

ласерски блиц-светла су специјално да се 

супротстави изазовима популарног употребе 

цолорисед соли за купање, заједно са 

бријача. Помоћу овог уређаја, као и неке 

једноставне пливања покрета (фасцикла је 

укључен у комплет), требало би ускоро лако 

моћи лоцирати било бријач, без обзира 

колико мехурића имате у својој кади.



pre и 

после 

шминке

Како мислити о 

шминке? Како да 

схватим модеран 

начин да примени 

своје вештине 

маке-уп? И како да се 

повећа те вештине? 4 

једноставна савети

Елмаиахх добија 

маке-уп за БЕРЛиНиБ 

2019 / Б цовер 

уводнику 

Модел: Елмаиахх, Инста 

@елмаиахх Муа: Мирто 

Департез, Инста 

@мирто_департез

Фото: АРИСТО Такома
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Студио Места: СТУДИО П56, Атина, 
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Модни брендови у овом уводнику:

Одећа и високе потпетице Тату ПО 

СУЕЛИТА, Инста 

@тату_би_суелита Анимал принт 

чизме по Страдивариус, инста 

@страдивариус

Нект паге: дуванкеса од 

врећице СИМОНА, Инста 

@даковасимона





1 комплет#стронг

the

ciljevi 

право

То је очигледно, али хајде да 

нацртам: Ако желите да постигнете 

циљ - да сте шминка-уметник који 

може да прска злато или нешто на 

лицу и да је добро испало - желите 

шминка за побољшање шта је 

природно лепа о лице, тако да, на 

гледајући у лицу, Вовфацтор 

постоји. Није да ће људи погледати 

на маке-уп (осим ако су 

професионалци). Они ће погледати 

у лице. твој

маке-уп, када успе, није било - али њено 

лице је само проклето предивно.





# 2: 

Размислите 

шта боје већ 

имате

Било која боја примените као део вашег 

шминкања ће утицати на присуство боја већ 

имају, наравно. Шеф начин ово што се 

дешава је кроз сличности можда ћете 

желети да примените фине реч "резонанце" 

на њега. На пример, што је и таквих 

еиесхадес, могло би се рећи, "одјекује" са 

својим боју очију (или боје ока, да будемо 

прецизнији).

Када је преплануо сте кожу, имате неку 

другу боју тамо да можда желите да 

нагласити; баш као што постоје боје за кожу 

не желите да се нагласи. Све ово би требало 

да играју у вашем менталном спремности за 

шминку.



# 3: ..и светла 

где Иоуре

'ре 

о да иде

Ако би могао контролисати светла где си 

хтео да оде-које врсте су, шта углови долазе, 

итд итд, не би треба да урадите много 

шминке. То би било као неке од 

концентрисаних облицима фото сесија, где 

фотограф може подесити светла како би се 

повећала ову и ту могућност и створити 

природни хлад да истакнете доњу усну и 

свакојаке ствари.



# 4: И: када 

Иоуве 

'ре 

време, до своје 

скице

Макеуп, на неки начин, се скицира лице на 

врху лице. Јел тако? Што више сте играли са 

тешким против мека обрва и свим и свачим, 

као што је коришћење оловке и папира, или 

компјутерског еквивалент, са више 

селфассуреднесс ћете имати у примени 

праву количину шминке. Можда сте већ вешт 

у цртање. Ако је тако, добро! Ако не, овде је 

начин да се о томе: купи онолико празних 

листова папира као што можете носити, и 

имају гомилу плавих оловке, и донеси слику 

некога са класично атрактивном лице са 

једноставним, елегантним 

карактеристикама-невер смета фазу 

времена или боју коже или било шта. Кључ је 

да се у есенција, користећи лице већ знате 

добро. Кажу, Брижит Бардо. Онда 

експериментишу са колико мало линије 

можете ставити на папир да добије 

максималну осећај не буде атрактивна лице. 

tragovi: симетрија-лево / десно и вертикално. 

Само навести једну страну носа, - понекад 

наговештај нос је довољно. Стави сенку 

испод доње усне. Нека очи бити далеко 

једно од другог. Нека ученици буду велики, 

али будите сигурни да је одраз неко светло у 

њима-кажемо, пенушаво квадрат. Немојте 

прекорачити ствари које могу да компликују 

цртеж. Не смета цртеж уши на почетку, пусти 

проток косе над ушима. Баци првих пет 

стотина цртежа. Онда држи своје најбоље 

два или три; и побољшати из недеље у 

недељу. пусти проток косе над ушима. Баци 

првих пет стотина цртежа. Онда држи своје 

најбоље два или три; и побољшати из 

недеље у недељу. пусти проток косе над 

ушима. Баци првих пет стотина цртежа. 

Онда држи своје најбоље два или три; и 

побољшати из недеље у недељу.



Здравље 

корист од 

забавља

Или, 

без речи 

истраживање 

концепта лепоте

Модел: Теуте Перејра

Фото: АРИСТО Такома

Бренд цигарилоси који се користе у 

слици је од Кубе; направљена од 

чистог дувана









Стил 

Иоур 

Гаит

Истраживање 

слатких 

свакодневних 

изазова: Бити 

сензација у 

темељу како 

живите, другим 

речима: 

добијање 

модеран хода

Модел: Наташа Киниа Фото: 

АРИСТО Такома



и треетс су и треетс су 

ствари секунди: 

секунди у 

којима да се 

направи 

Утисак: неки то 

од облачења: 

неки то обично 

{обично 

са далеко 

већим 

утицај од } од стране 

минимализам: 

једноставност: и 

размишљања 

данце



Када 

радите 

дијету 

други{обично 

познат 

примјена закона 

који, понекад, 

мање је више: 

када 

} од стране 

тренирате: када 

водите љубав 

Тхе 

Фасхиониста 

Стреет Стиле 

Валкер сматра 

ове ствари у 

светлу тога како 

су касније ВАЛК



{ "Добар 

градски": место 

где су 

љубитељи 

шетње третиран 

са апсурдним 

поштовања који 

заслужују.}
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