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Коли ми робимо журнал, ми Коли ми робимо журнал, ми 

починаємо макет «з нуля» і додати 

тег «TEST компонувальних» в 

«синьої ноті» на лівій стороні цієї 

сторінки редакції. Це природно і 

поступово транс-мутували в наш 

власний журнал. Замінить кожен 

один з ранніх тестових зображень 

(які все зафіксованих в нашому 

Instagram рахунку) з нашими 

власними зйомками, стилістикою і 

моделями (досить часто і нові 

обличчя). Принцип полягає в тому, 

що ми можемо дозволити собі тільки 

найкраще з натхненників і таким 

чином ми йдемо для комплектацій 

від Vogue, Numero, Harper `s Bazaar, 

Elle і т.д. і т.д., щоб висвітлити наші 

сторінки з моделями переднього 

плану, як ми працюємо, щоб 

повністю створити свій власний 

журнал.

Таким чином, кожне 

питання працював таким 

чином, і в свій час публікації 

{за раз, ЧФР нашого сайту} 

всього змісту є нашим 

власним, а потім, звичайно, 

штамп «ОПУБЛІКОВАНИХ!» 

Буде

з'являються на лівій частині цієї 

сторінки.

Стаття текстів: наші власні з 

самого початку. Авторські права: 

нормальний стиль авторського права 

застосовується, ЧФРОМ нашого 

сайту; модні блогери можуть 

Переблог

зображення зі звичайними 

підтвердженнями: на нашому сайті є 

спеціальна папка для блогерів, де 

зображення для кожного випуску 

може бути обрані легко. 

Талановиті люди, модниці, які хочуть 

працювати з нами, будь ласка, 

зв'яжіться з нами через Twitter, і після 

цього ми можемо використовувати 

електронну пошту, SIP-зняття трубку, 

зустріч і т.д. Ми завжди відкриті для 

нових моделей, письменників, 

фотографи, стилісти, 

візажисти, декоратори-а також 

одяг бренди, рекламодавці etc- 

люди, які в дусі ентузіазму і 

якості бажають внести свій вклад 

чудово в тій чи іншій формі. 

Початкове фінансування 

BERLiNiB це на те, що найкраще 

можна було б назвати 

«аматорським» рівень, проте з 

верхнім обладнанням, і, ми 

сподіваємося, відмінний смак і 

навички композиції і т.д., ми 

створюємо

чудові результати в межах 

цього кадру.

Aristo Tacoma

{Фотограф в, і редактор, IB; а також 

часто стиліст}

Бренди в редакційних: 

редакційний контент може бути 

спонсором модних брендів, 

побачити наш Instagram для 

контактної інформації.

Оголошення: ті ж методи, що і для 

контактів марки спонсорування. У 

BERLiNiB, оголошення з 

позначкою «Реклама» або торгова 

марка показана так очевидно.

Зміст кожного опублікованого 

журналу BERLiNiB авторського 

права Stein Henning Braten Ройш 

псевдонім Aristo Tacoma. Всі, хто 

бере участь в contentcreation 

названі (моделі названі як вони 

хочуть). Unsigned матеріал 

редактором. Якщо у вас є 

які-небудь питання тут 

опубліковані, або хочете внести 

свій внесок, будь ласка, 

дотримуйтесь @industrialbabes на 

Twitter.com через додаток або 

через ПК, і протягом дня або двох 

ми слідуємо назад. Тоді ми можемо 

використовувати прямі текстові 

повідомлення там з легкістю. 

BERLiNiB надається безкоштовно, 

завжди, як якість PDF. Так як немає 

абонентської плати, ми 

запрошуємо тих, хто вважає 

Uplifted спонсорувати BERLiNiB 

{вибрали суму & валюту себе}:

paypal.me/aristotacoma/

Технологія включає в себе Nikon Df, 

Nikkor ж / VR, KDE неон, Gimp, 

LibreOffice, FontLibrary.org і т.д. і т.д., 

і, звичайно, платформа Android-x86 

PC. Коли BERLiNiB повністю 

фінансується за рахунок комерційних 

контрактів і оголошень, ми будемо 

використовувати аналогічні шрифти 

роялті за допомогою куплених 

ліцензій.

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




BEST OF 

SPRING '19 

ТЕНДЕНЦІЇ 

МОДИ

ключові слова, 

які говорять, все 

це <>

В СУМІ: 

СОЛОДКИЙ 

ХАОС

Подібно до того, як в світі проблеми не 

просто; так само, як політичний ландшафт не 

просто; так само, як дикий клаптева 

мислення домінує дискурс в світі forums- 

працює на комп'ютерах, а не один або два 

великих голосів; так само, як рішення, які ми 

повинні прагнути численні і різноманітні; так і 

є мода весною 2019 солодкі клаптева, 

мозаїка,

хаос, або різноманітність імпульсів, в яких 

немає ніякого істинного всеосяжного 

простого поняття. 

Проте, так як мода передбачається 

спростити, як виглядати стильно, шикарно, 

модно, то це повинно бути щось, а не всі, і, 

коли це безлад, ми маємо право вибрати 

щось замість того, щоб відобразити все це. 

BERLiNiB вибирає щось, використовуючи те, 

що ми сподіваємося, що хороший смак. Ну, 

добре:

перекошеною > > >

ШАРФ & 

MICRO-BAG

Ви можете спокійно займатися речами, які 

перебувають якщо не неохайно, то, по 

крайней мере, asymmterical-, що вірно для 

хусток і спідниць. Додайте під розміром 

сумки і ви It.

TIGHT > > >

NYLON 

SHORTS

Також називається велосипедні шорти. У 

2019 ці речі, які ви можете ходити з, і 

комбінують з такими, як надмірно розміру.

TIGHT > > >

ПОЯС

Така собі вкидання спиною до 1950 року лінія 

талії не точно повинен бути великим.

> > > 

PLASTKINKY І 

NEOGOTH

Це свого роду 50 раз відтінків, але з 2019 

твіст. Супермоделі з'являються в 

пластиковому BDSM стилю одягу.

SYMBOL> > >

Анімаль & 

КРУГИ & 

перекошені 

квадратів

Леопард відбитки і так далі Але також 

своєрідні відбитки: не завжди симетричні 

роботизований, машини сенсу, ні просто 

flowerly типу символу. Смутно переплуталися 

вгору квадратні і / або круговими типами 

симетрії.

ПІДВИЩЕННЯ> > >

SIZE TOP, 

оголені НОГА

Величезні спідниці, сорочки, з папками, то на 

високих підборах або чоботи або квартири, 

можливо, панчохи.

> > > Складеними 

ТЕКСТИЛЬ

Візьміть щось чорне і великі і скласти його 

шалено багато разів навколо себе і навколо 

верхньої частини тіла, наділи черевики, і ви 

можете прогулятися по вулиці, і ніхто не буде 

бита повіка: це в самому центрі того, що 

відбувається в для весни 2019 року.

> > > COLOR: 

VIOLETISH, 

БІЛИЙ, 

чорнуваті, 

GREENBLUEISH, 

і 

TRANSPARENTISH

Це сексуально прозора річ можна зрушити 

цей шлях, для сміливих: показати сосок або 

два, і / або показати свої невмируща.
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Навчання, коли все зроблено правильно, 

це-давайте будемо відверті-болючим. Коли 

це було зроблено, хоча, задоволення 

нереальне. На всіх рівнях, фізичних, 

психологічних, соціальних, духовних,

універсальний. Як це зробити чудово: але 

тільки те, що трюки? Можливо, у вас немає 

проблем з отриманням це зробити: то ви не 

повинні читати це. Якщо ви, як і більшість, не 

зробити це стільки, скільки ви хочете, 

можливо, деякі з цих натяків буде працювати 

для вас!

[1] Дивись 

вперед 

до 

заданої 

символічної нагороди

Це не має сенсу святкувати, що навчання 

йшло за розкладом з родом декадентської 

їжі, що псує те, що ви зробили так добре. 

Однак: створити якусь нагороду, навіть якщо 

замість «символічним» - завжди має сенс. 

Навчання може мати елементи веселощів і 

задоволення і т.д. і т.д., але є

це завжди гарна ідея, щоб планувати, щоб 

отримати якусь активність зроблено відразу 

після того, що принаймні м'яко приємним. Він 

також повинен бути зовсім інший, відмінний 

контраст. Це може бути всього лише кілька 

хвилин це або те, але він повинен мати 

дозвілля в ньому, і, навіть якщо задоволення 

дуже м'який, задоволення повинно бути 

чітким і реальним. Приклади, які ви можете 

зробити самі. Класичний приклад: дайте собі 

три хвилини, щоб прочитати кілька сторінок в 

книзі ви вже захоплені. Але ви можете легко 

зробити будь-яку кількість додаткових 

прикладів, все кваліфікуються як 

«символічними» нагороди в тому сенсі, ми 

тільки що виклали.

[2] Пам'ятайте 

магію кави

Отже, ви збираєтеся тренуватися. Ви 

збираєтеся тренувати м'язи. Ви хочете 

кілька речей в порядку.

По-перше, так само приємно, порожній 

шлунок, як це можливо. По-друге, цілющий 

напій, який йде прямо до м'язів і яка не має 

ніяких проблем з цього приводу. Те, що 

робить ваше тіло вібрує тільки правильним 

чином. Навчання буде гризти на рівень цукру 

в крові і тому нудотний кави не погладшати, 

це скоріше посилить задоволення від 

навчання. І кава не залишить Вас 

неспокійними, тому що ви поклали його з 

користю: тіло жадають руху і, кави, ви даєте 

йому бажання рухатися.



[3] тижневі 

дози, 

щотижня 

робить 

паузу

Отримати ритм схеми 

тренування. «Кожен день» 

звучить добре в теорії, може 

бути, але організм повинен 

зробити деяку підготовчу 

роботу, і це має сенс мати 

кілька днів щотижня, в якій 

немає нічого виразно 

стандартного навчання. І це 

приводить нас до:

4 Скидання [4] Скидання ] Скидання 

Совість 

щотижня

Побічним продуктом обробки навчання в 

якості «тижні пакету» є те, що незалежно від 

того, як Ви виконали минулого тижня, 

щотижня новий один; незалежно від того, 

якщо ви не отримали тренуватися стільки, 

скільки ви хочете, немає нового тижня 

вперед, і підходити до нього з абсолютною 

ясністю, що вони в дзен називають 

«початківець розумом»: невинної минулого, 

що наближаються пуски тижні зі своєю 

«совістю бюджету», і закінчується з нею.

[5] 

прикрашати 

тренувальний 

костюм

Це добре налагоджений правда, що розділяє 

одяг для тренувань, в своєму роді, який 

звертається до вас глибоко, це гігантський 

фактор мотивації. Це включає в себе, якщо 

це не босоніж форма взуття, яка 

тренінг-виглядає добре, але відчуває себе 

чудово.











6 Tantrify [4] Скидання ] Скидання 

навчання, якщо ви 

можете 

Якщо підготовка включає в себе певний біль, 

чому не-весь відповідний розсуд - 

збалансувати його з найбільш очевидними і 

найбільш здоровими задоволеннями? Коли 

це

можливо, і досить пристойний. 

[7] І, збалансує 

форми навчання

Знайти симетрію в тому, як ви варіювання 

навчання. Жоден одноманітним Навчальний 

набір не може бути абсолютно правильно 

весь час. Тіло буде сигналізувати його в 

якийсь момент, в будь-якому випадку. 

Подумайте баланс і побудувати

варіації. Як показали 

багато відомих психологічні 

дослідження, сам факт 

зміни сам собою

фактор мотивації.



2019 

А дорослі 

ОБЩ Z:

покоління Zen-

sationally 

TransZendent

Текст та ілюстрації: Aristo Tacoma

A. 

нові trendZetters

Новий тренд Zetters, народився не в але 

ясно після тисячоліття зсуву, є adults- ще 

підлітками, але дорослі, які можуть легально 

пити вино і голосувати, а кому поняття 

«підроблених новин» з перших рук і 

очевидно; хто вважає авангардистських не 

використовувати додаток знайомств; хто 

знає, що основною, як сардини, може не 

завжди бути правим; який, цілком можливо, 

знає, що це означає «

Коротше кажучи », але не робить цього, якщо це 

може завдати шкоди компанії, яка бере участь.

B. Theyre 

«повторно 

в буття {Zelf} 

відомо, 

можливо,

З давніх-сучасних технологій в 20 гоЗ давніх-сучасних технологій в 20 го

століття, багато, але не Всеросійські 

молодіжні культури процвітали на приємну 

«свободу від сумнівів» (і від свідомості), що 

випливає з «технології 

оптимізм ». У 1950-ті роки було це, в кінці 

1960-х і початку 1970-х не було це- що, 

скоріше, був період, в якому 

cannabisenthusiastic медитирующие 

сформували кільце навколо Пентагону і, в 

той час повторюючи древній санскритський 

звук «АУМ», сподівався принести Пентагон в 

стані левітації. Тоді tech.opt. встановити 

знову і знищили більшість культур Вудсток. У 

хиткому шляху він пішов трохи з моди в 1990 

році, а потім tech.opt. його не будеш світ аж 

до приходу віку Millenials. Люди Gen Z не 

переконали ні его, ні основні новини прав, а 

також використовувати технологію також для 

боротьби з тек-тенденції.



C. Zeneration 

медитація

Деякі марки нових квіти людства, 

безсумнівно, будуть відкидати поняття 

«медитація» як нонсенс. 

Gen Z це все про різноманітність, і, 

крім того, який кожне покоління має 

значний miniorities розходиться від 

більшості.

Сказавши так багато, що неможливо 

сумніватися в більшій частині 

selfcenteredness в світі-

і його технологічні головні напрямки-без 

цього також призводять до ентузіазму 

радикальних альтернатив. Медитація, таким 

чином, найсильніше твердження 

усвідомлення можливого: це присвята 

усвідомлення або, як деякі з індійського гуру 

любили сказати, що в 1960-х роках, на «легку 

обізнаність». Проте, Gen Z повинен бути 

творчим про символах цього: квітка влада 

символів 1960-х років до сих пір стиглі і сенс, 

але вони надмірно використовується і може 

так само означати захоплення все ретро і з 

музикою 1970-х років, як з культивування 

внутрішньої тиші.

D. Deliciouzly 

Zensational

Однак ясно, незважаючи на те деякі 

істеричних варіацій, які також Gen Z 

живиться в то в найбільш технологічно 

просунутих щодо вільних міст, а не з 1970-го 

ще не були так багато свята чуттєвих за-полу 

свободи. І це не в останню чергу завдяки 

тому, як 2019 вітати Gen Z в якості громадян, 

які збираються встановлювати свої гострі 

сліди на Землі.
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Дурниця

Текст та ілюстрації: Арісто Такома

Там є додаток 

для пошуку 

бритви

Існує сильна тенденція у всіх сучасних 

суспільствах використовувати солі для 

ванн у ванні 

такого роду, які не тільки виробляють 

бульбашки, а й дають хороший колір у ванній 

воду. Однак, є ще одна тенденція, яка не 

цілком сумісна з цим. Незважаючи на 

популярність Бразильських методів Wax, 

зростає частка дорослого жіночого 

населення також за допомогою бритви. Коли 

це в поєднанні з зазначеним вище 

бульбашками і кольором-способом генерації, 

і бритви поміщають в воді, шанси великі, що 

бритва зникає і виявляється марним, перш 

ніж ванна випорожнюються.

Як проф. Хамфрі Богус в Madland 

Looniversity виражається, «В зв'язку з

використання загальних солей для ванн, 

видимість проникнення виплеснути близька 

до нуля. У поєднанні з нині інтенсивним 

використанням дівчатками невеликих бритв з 

легкого пластика і просто шматочок металу, 

то шанси, що бритви просто не 

відстежується в межах тривалості ванни. Все 

це відбувається через абсолютно непотрібне 

жіноче бажання виставляти блискучі ноги «.

Виходимо проф. Підроблений 

там.

На щастя, є додатки для тих, хто має 

проблеми розміщення своїх бритв в 

океані розфарбованих бульбашок.

Візьмемо, наприклад, 

Razor-вишукуючи Star Drone 

додаток Це безкоштовний додаток, але воно 

може бути використано тільки разом з їх Star 

Drone Бритва металодетектор комплектом, 

який коштує майже величним і тому є трохи 

вище бюджету для більшості. Безпілотний, 

відповідно до специфікації, будуть 

спрямовані з програми літати в стелі Вашої 

ванної, робить ретельне сканування 

будь-якого змісту металу вашій ванній-навіть 

невеликі тріски стали в бритв буде точно 

визначено в найкоротші терміни , Ваш 

телефон буде ревіти і дрон буде робити 

нервове рух прямо на будь-яких висновків 

прихованих бритв занурених у вашому 

виплеснути.

Якщо ви все ще не можете знайти бритву, 

з'являться координати GPS вашої бритви, 

поряд з картою і інструкцій про те, як 

потрапити туди, на дисплеї вашого 

телефону. 

Для тих, хто шукає менш галасливий 

підхід, в кінці кінців, безпілотний літаючий у 

вашій ванній кімнаті буде створювати звук, 

еквівалентну приблизно п'ять важких металів 

концертів, які грають на один раз є 

Бритва-вишукуючи Submarine App в частині 

ціни. Це металошукач акуратно 

встановлений на ванни-ваннах дружніх 

підводного пристрій. Підводний човен спливе 

на даний момент він розташувався бритва, і 

бритва повинна бути знайдена

відразу під ним, якщо немає сильних 

течій у вашій ванній.

Для тих, хто шукає трохи більше 

природний підхід, в меншій мірі залежать від 

таких речей, як телефонні додатки, 

Міжнародна федерація Divers має своє 

власне досить недороге рішення: ванна 

дружній Kit RazorSeeking водолаз, з пляшкою 

кисню, міський та потужний підводний лазер 

спалаху світла зроблено спеціально, щоб 

протистояти викликам популярного 

використання colorised солі для ванн разом з 

бритвами. За допомогою цього пристрою, а 

також кілька простих плавальних рухів (папка 

входять в комплекті), ви повинні найближчим 

часом легко бути в змозі визначити 

місцезнаходження будь-бритви, незалежно 

від того, скільки бульбашок ви маєте у вашій 

ванні.



до і 

після 

макіяжу

Як думати про макіяж? 

Як з'ясувати, стильний 

спосіб застосувати 

ваші макіяж навички? І 

як збільшити ці 

навички? 4 простих 

порад

Elmayahh отримує 

макіяж для BERLiNiB 

2019 / B кришка 

редакційної 

Модель: Elmayahh, Insta 

@elmayahh муа: мирт Departez, 

Insta @myrto_departez

Фото: Aristo Tacoma

Кафе Місцерозташування: 7 раз, Псирі, 

Athens Студійні Місцезнаходження: 

STUDIO P56, Афіни, Insta @ studio.p56

Модні бренди в цій редакційній 

статті:

Одяг та високі підбори ТАТУ BY 

SUELITA, Insta @tatu_by_suelita 

тварин друку чоботи Страдіварі, 

Insta @stradivarius

Наступна сторінка: кисет по 

мішечках SIMONA, Insta 

@dakovasimona





1: Set#strong

the

мети 

правильні

Це очевидно, але давайте 

пояснити це: Якщо ви не хочете, 

щоб точка - що ви макіяж-художник, 

який може бризнути золото або 

щось на обличчі і зробити його 

вийти прямо - ви хочете макіяж 

підвищити то, що, природно, 

красиво про особу, так що дивитися 

на обличчя, то Wowfactor є. Це не 

те, що люди будуть дивитися на 

макіяж (якщо вони не є 

професіоналами). Вони будуть 

дивитися на обличчя. ваш

макіяж, коли це вдається, не існує - але її 

обличчя просто чертовски чудово.





# 2: Подумайте 

про те, які 

кольори у вас 

вже є

Будь-який колір ви застосовуєте як частина 

вашого макіяжу буде впливати наявність 

квітів у вас вже є, природно. Головним чином 

це відбувається через схожість-ви можете 

застосувати штраф слова «резонансний» до 

нього. Наприклад, такі і такі пов'язкою, можна 

сказати, «резонує» з вашим кольором очей 

(або кольору очей, щоб бути більш точним).

Коли шкіра засмагла, у вас є інший колір 

там, що ви можете 

підкреслити; так само, як є кольори про шкіру 

ви не хочете підкреслити. Все це повинно 

грати у ваші ментальні готовності до макіяжу.



# 3: ..и світло, 

де Youre

«повторно 

збирається йти

Якби ви могли контролювати світло, де ви 

збираєтеся йти, які типи вони, що кути вони 

беруться, і т.д. і т.д., ви не повинні робити 

багато макіяжу. Було б, як деякі з більш 

концентрованих форм фотосесій, де 

фотограф може створити світло так, щоб 

максимізувати цю та цю функцію і створити 

природний відтінок, щоб підкреслити вашу 

нижню губу і всі види речей, як це.



# 4: А: коли 

Youve 

«повторно 

час, робити свої 

ескізи

Макіяж, таким чином, є креслення особи 

поверх особи. Вірно? Чим більше ви грали з 

жорсткими у порівнянні з м'якими бровами і 

всякі такі речі, як, що за допомогою пера і 

паперу, або комп'ютерний еквівалент, тим 

більше selfassuredness ви будете мати в 

застосуванні тільки потрібну кількість макіяжу. 

Ви можете вже бути досвідченим в 

креслення. Якщо так, то відмінно! Якщо 

немає, то ось спосіб піти про це: купувати 

стільки порожніх аркушів документів, як ви 

можете носити з собою, і є купа синіх пір'я, і 

принести фотографію когось з класично 

мордочку з простими, витонченими рис: 

Ніколи не заперечують фази часу або колір 

шкіри або що-небудь. Ключ повинен отримати 

в есенцій, використовуючи особа ви вже 

добре знаєте. Скажімо, Бріжит Бардо. Потім 

експеримент з тільки, як кілька рядків ви 

можете покласти на папері, щоб отримати 

максимальне почуття там бути привабливим 

обличчям. ключі: симетрії вліво / вправо і по 

вертикалі. Просто виділити одну сторону 

носа, - іноді натяк на ніс досить. Помістіть тінь 

під нижньою губою. Нехай очі будуть широко 

розставлені. Нехай учні бути великим, але 

бути впевненим, що є відображенням якесь 

світло в них, скажімо, ігристе квадрат. Чи не 

перебільшувати речі, які можуть ускладнити 

малюнок. Не турбувати малюнок вуха на 

початку, нехай потік волосся над вухами. 

Кидок перші п'ять сотень малюнків. Потім 

зберегти ваші кращі два або три; і поліпшити 

тиждень за тижнем. тільки нехай потік 

волосся над вухами. Кидок перші п'ять сотень 

малюнків. Потім зберегти ваші кращі два або 

три; і поліпшити тиждень за тижнем. тільки 

нехай потік волосся над вухами. Кидок перші 

п'ять сотень малюнків. Потім зберегти ваші 

кращі два або три; і поліпшити тиждень за 

тижнем.



здоров'я 

перевага 

мають 

велике час

або ж 

безсловесна 

дослідження 

концепції краси

Модель: Teuta Pereira

Фото: Aristo Tacoma

Марки сигарил, використовуваних в 

фотографії від Куби; з чистого тютюну









Стиль 

Вашої 

ходи

Дослідження 

солодких 

проблем 

щоденних: 

Будучи 

сенсацією в силі 

ЯК ХОДИТИ, 

інші слова: 

отримання 

модною ходи

Модель: Natasia Kinia Фото: 

Aristo Tacoma



s treets є s treets є 

питання 

секунди: 

секунди, в яких, 

щоб зробити 

враження: деякі 

роблять це, 

вбираючись: деякі 

роблять це, як 

правило, {зазвичай 

з набагато 

більшою 

вплив на } по 

мінімалізм: 

простота: і 

мислення 

танець



При 

виконанні 

дієти інший

{зазвичай 

відомий 

застосування 

закону, що іноді 

менше, тим 

більше: коли 

} по 

Ви навчаєтеся: 

коли ви 

займаєтеся 

любов'ю: 

модниця 

вуличного 

стилю Уолкер 

вважає, що ці 

речі в світлі 

того, як вони 

йдуть після



{ «Хороший 

місто»: місце, де 

любителі 

прогулянок 

звертаються з 

абсурдним 

благоговінням 

вони 

заслуговують.}
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