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Wanneer ons 'n tydskrif, begin ons die 

uitleg van nuuts af en voeg die tag, 

"toets van die UITLEG" in 'n blou noot 

aan die linkerkant van hierdie 

redaksionele bladsy. Dit is natuurlik en 

geleidelik omskep in ons eie tydskrif. 

Ons vervang elkeen van die vorige 

toets beelde (wat al gedokumenteer in 

ons Instagram rekening) met beelde 

van ons eie oorspronklike lote. Die idee 

agter hierdie metode is dat ons wil net 

die beste inspirasie vir ons tydskrif, so 

ons kies beelde van ons gunsteling 

bronne, soos Vogue, Numero, Harper's 

Bazaar en Elle Magazine, aan die lig 

ons bladsye met beelde wat ons 

inspireer as ons werk om ons eie ten 

volle oorspronklike publikasie te skep. 

Elke uitgawe is ontwikkel op hierdie 

manier, en ten tyde van die publikasie 

(vir publikasie keer, verleen ons 

webwerf) al die inhoud is ons eie. Dit is 

net by

hierdie tyd dat die "GEPUBLISEER" 

stempel op die linkerkant van hierdie 

bladsy sal verskyn.

Alle artikels en ander teks is 

oorspronklike werk van die begin af.

kopiereg: Mode bloggers kan kopiereg: Mode bloggers kan 

beelde reblog met erkenning aan 

die tydskrif, model en 

fotograaf, verleen die gids artikel op 

ons webwerf vir meer

info. Dit is die maklikste gedoen met 

behulp van 'n rekenaar, waar jy op die 

onderstreepte teks lyne om te navigeer.

Talentvolle mense en modebewustes 

wat wil om te werk met ons, kontak ons 

asseblief by berlinib@aol.com of DM by 

Instagram. Ons is altyd oop om te hoor 

van modelle, skrywers,

fotograwe, stiliste, make-up 

kunstenaars, stel ontwerpers, 

mode-ontwerpers, adverteerders en 

ander entoesiastiese skeppende 

wat wil bydra.

As 'n nuwe tydskrif, BERLiNiB is 

heeltemal self befonds. Met top van 

die lyn toerusting, en die groot smaak 

en kreatiewe vaardighede van ons

bydraers, skep ons 'n uitstekende 

resultate binne hierdie raamwerk.

Aristo Tacoma { 'n fotograaf in, en die Aristo Tacoma { 'n fotograaf in, en die 

redakteur van, BERLiNiB; en ook 

dikwels stilis}

Brands: Redaksionele inhoud kan Brands: Redaksionele inhoud kan 

geborg word deur 

mode-handelsmerke. Beduidende borg 

is altyd uitgewys in hoofartikels en in 

ons plasings op Instagram. In te voeg 

gehalte advertensies, 500 pr A3 

bladsy, of

€ 500 pr A3 bladsy, of 

borg hoofartikels, kontak ons asseblief 

via berlinib@aol.com of DM.

advertensies: Advertensies gemerk advertensies: Advertensies gemerk 

"advertensie" of handelsnaam word 

getoon sodat dit is voor die hand 

liggend. Advertensies in BERLiNiB 

tydskrif, met erkenning aan modelle en 

fotograwe, is ook op ons Instagram 

rekening.

Die inhoud van elke gepubliseer 

BERLiNiB Magazine is kopiereg Stein 

Henning Braten Reusch alias Aristo 

Tacoma. Almal wat betrokke is in 

contentcreation is vernoem (modelle 

is vernoem as hulle wil). Unsigned 

materiaal is deur die redakteur.

BERLiNiB is beskikbaar vir gratis as 'n BERLiNiB is beskikbaar vir gratis as 'n 

gehalte PDF soekbare op 'n klein 

skerm soos 'n selfoon en leesbaar op 'n 

groot skerm soos 'n PC. Want daar is 

geen inskrywingsfooi, nooi ons almal 

wat voel opgehef deur ons tydskrif te 

skenk; sien webwerf vir meer inligting.

Tegnologie sluit in: 

Nikon Df, Nikkor w / VR, KDE Neon, 

Gimp, LibreOffice, FontLibrary.org, en 

die PC Android-x86 platform. Wanneer 

BERLiNiB ten volle deur kommersiële 

kontrakte en advertensies gefinansier 

word, sal ons soortgelyke koninklikes 

fonts gebruik via gekoop lisensies.



Die Die meesteDie Die meeste

gesogte 

bykomstighede

vir die lente / 

somer 2019

Deur Nathalie Sophia, 

@fashionjudgment, BERLiNiB 

Fashion korrespondent,

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

Van herontdek jou innerlike kind om 

uiteindelik dra daardie mal hakke, is die 

tendens van die seisoen spog jou 

individualiteit.

1. Hair af, penne up!

Die weer is opwarm, so, eerder as sweet dit 

uit in 'n emmer hoed of ander Hoofddeksels, 

waarom nie ruil vir haar bykomstighede? Van 

Versace hare penne om Prada hoof bande, 

hare bykomstighede is die mode-meisie se 

go-to vir die seisoen. Beskikbaar in verskillende 

kleure en style, van kleurvolle hartvormige 

snap-knipsels wat praat met jou innerlike kind, 

om goud knipsels versier met pêrels om te wys 

af jou tydlose skoonheid. Hare bykomstighede 

kan gevind word in 'n hoë-mode boetieks of by 

vinnig-mode winkels soos Zara, so daar is iets 

vir elke styl en begroting te pas.

2. Cowboy boots

Yee-ha! Want die hele stadspoort meisies, die 

land blik is terug! Straat-styl beïnvloeders soos 

Kendall Jenner en Rosie HuntingtonWhitley het 

opgemerk wieg cowboy stewels vir beide dag 

en nag geleenthede. Selfs Karl Lagerfeld, wat 

ongelukkig oorlede in Februarie vanjaar, het 

hierdie klassieke styl van skoene die stempel 

van goedkeuring deur met cowboy stewels in sy 

Fendi FW18 aanloopbaan versameling. 

Cowboy stewels het teruggekeer na die 

hoofstroom, en dit lyk asof hulle is hier om te 

bly. Vir die perfekte dag-tot-nag outfit, paar van 

jou stewels met 'n flowy boheemse styl 

maxidress.

3. Mule-Heels

Skoene is die bykomende van Lente / Somer 

2019 As cowboy stewels is nie jou ding, moenie 

moed opgee nie! Daar is ander maniere om 'n 

verklaring af te lê met jou skoene. As jy lief is 

muile vir hoe gemaklik en maklik om te dra

hulle is, die beste manier om jou styl te verhef is 

tot 'n katjie hak voeg. Balenciaga se katjie hak 

muile het 'n lang, gepunte tone werd staan vir, 

en gewilde winkels soos Mango en Topshop het 

ook 'n verskeidenheid van style is beskikbaar vir 

jou stap te pas.

4. GROOT 

bril

Vir diegene wat nog om te probeer die klein 

sonbrille tendens: dit is aan die einde van sy 

siklus so nou kan jou laaste kans wees. Groot 

modehuise nou verwerp die aantreklike maar 

nie-funksionele styl van sonbrille, te vervang 

met dié wat herinner aan skilde of prestasie bril. 

Van Loewe om samewerking Heron Preston se 

met Nike, 'biker sonbrille en diegene wat 

geïnspireer is deur beskermende bril is die 

nuwe IT kyk.

5. TINY handsakke 

Is klein handsakke funksioneel? Nee, maar is 

hulle pret? Wel ja. En doen hulle skree 

FASHION? Beslis. Vir diegene wat dink 'n klein 

sak kan niks pas en is dus heeltemal nutteloos, 

laat my breek dit af vir jou: As jy uitgaan met 

vriende, al wat jy nodig het is 'n bietjie geld of 'n 

kredietkaart, miskien 'n bietjie Lippy en jou 

sleutels . Jy kan dit alles pas in 'n klein sak! Wat 

van jou selfoon? Wel, vir die meeste van ons, 

dit is in ons hand meeste van die tyd in elk 

geval, so hoekom nie 'n kans te gee die klein 

sak? Na alles, wat kan nee sê vir Jacquemus 

se handgemaakte mikro-grootte Entire sê?

6. Crazy oorbelle

"Dis die seisoen om te gaan mal! Ek bedoel, jy 

kan regtig nie verkeerd doen wanneer jy die 

vertroue om te rock wat jy dra soos jy net 

afgeklim die aanloopbaan by Milaan 

Modeweek. Na aanleiding van die hoepel 

oorbel tendens, het ons nou is begroet met 'n 

nuwe tendens in die ring departement en dit is 

... wel, doen wat jy wil! As jy 'n bietjie leiding 

met betrekking tot die mees gewilde manier om 

hierdie tendens te benader, hier is dit: Maak dit 

groot. Loewe, Chloe, Givenchy en selfs eie 

meester van elegansie en sofistikasie Milaan; 

Giorgio Armani, weet almal dat wanneer dit kom 

by oorbelle, groter is beslis beter hierdie 

seisoen.

7. stroop Ouma se kas

Vir diegene in die behoefte van 'n subtieler 

manier om accessorise, en diegene wat vrees 

dat hul oorlelle nie in staat sal wees om swaar 

stukke hou, beveel ons aan dat jy gaan in die 

kas van jou ouma en 'n paar pêrels. En terwyl jy 

daarmee besig is, kyk of jy 'n paar katjie-heeled, 

ortopediese lyk skoene te kan vind. As jy 

gelukkig is, sal hulle pas. Enigiets wat lyk asof 

dit kan werk op 'n Simone Rocha aanloopbaan 

is perfek. Verlede seisoen was alles oor geslag 

vloeibaarheid in die mode vroue se; met 

manlike costuumstof en ontspanne-fit 

knoppie-up hemde. Hierdie seisoen is oor die 

oorbrugging van die gaping tussen vroulike krag 

en vulnerablity; die onskuld van 'n kind saam 

met die sagte vriendelikheid van 'n vrou. Hierdie 

konsep is inspirerende

ontwerpers van die mode vroue se en die harte 

van kopers. Die kombinasie van klassieke 

costuumstof en vet vroulike silhoeëtte skree girl 

power, en ons is mal daaroor.

8. Square toe

Daar was 'n tyd toe 'n lang, gepunte punt was 

die minste mode skoene styl, maar Balenciaga 

verander dat persepsie met die berugte Mes 

boot. Die pointy punt is nog steeds 'n gewilde 

keuse, maar die presiese, reguit sny is beslis 

die voorloper van die seisoen. Toegepas op 

beide sandale en stewels, die vierkant toe bied 

'n slanke en presiese voorkoms, wat kan maklik 

gestileer om elke geleentheid te pas. Sommige 

van die mees interessante style sluit kinders 

van minder bekende handelsmerke, soos muile 

en 'n hoë-hakken skoene van Mach & Mach en 

gevormde hakke van Nicole Saldaña.

9. serp manipulasie

Dit was 'n rukkie sedert ons beskou serpe 'n 

gewenste accessory vir enige ander doel as die 

winter seisoen, wanneer hul teenwoordigheid 

het meer te doen met die bytende koue as die 

maak van 'n mode-stelling. Serpe is terug 

hierdie seisoen, maar nie noodwendig om ons 

nekke. Die floaty lengtes materiaal is die 

perfekte accessory vir jou gunsteling sak verhef 

met jou eie unieke styl. As jy nie in 

accessorising sakke, kan jy altyd gaan vir 'n 

dapperder keuse: Draai 'n serp om jou kop in 'n 

styl wat herinner aan 1950

Hollywood ikone Grace Kelly en Jackie O.

10. Oorspronklike 

nostalgie

Die nostalgie tendens, veral gefokus op 70 en 

80 styl, het heeltemal oorgeneem die 

modebedryf, en watter beter manier om 

oorspronklike en nuwerwets stukke te vind as in 

oesjaar en tweedehandse winkels? Die idee 

van almal geklee in presies dieselfde ding is nie 

ideaal vir 'n werklike mode minnaar met 'n 

unieke sin van styl. Die meeste mode 

ondersteuners is trots op wat anders en wil 

stukke wat eksklusiewe en oorspronklike is dra 

nie, maar om stukke op maat is duur, en niks sê 

'n eksklusiewe "soos 'n oneof-a-kind stuk met 

sy eie geskiedenis. Dis hoekom inkopies in 

vintage winkels is een van ons gunsteling 

tydverdrywe en iets wat ons beveel om almal. 

Jy kan 'n paar ware juwele tussen al die chaos 

te vind.



Style van 

Real Genz 

jy 

gedink jy 

het geweet Gen Z

styl, 

skoonheid en die 

rawest aspekte van 

2019 somer mode 

tendense: laat jou 

gedagtes los, maar 

elegant so

Styl erkenning: Twee vintage 

elemente in hierdie lang 

redaksionele, insluitend aspekte 

van kleur, geïnspireer deur 'n 

uitstekende werk Enrique Vegga 

se met Jasmine Tookes in 

Harper's Bazaar, Nov'18, 

Namibia.
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Myrto Departez, @myrto_departez
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Etikette in hierdie redaksionele:

Klere en 'n hoë hakke TATU DEUR 

SUELITA, @tatu_by_suelita Boots deur 

Stradivarius, @stradivarius

Tabaksak deur sakke 

SIMONA, @pouches_simona

Vintage toerusting uit 

RETROSEXUAL, web 

retrosexual.gr
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My 

jeug is 

joune

Hardloop weg 

van 

volwassenheid in 

adolessensie

Deur Nathalie Sophia, @fashionjudgment, 

BERLiNiB Fashion korrespondent, 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

Val / winter 2018 het ons 'n sterk visie van 

vroulikheid. Intelligente, vast en een wat nie 

nodig het om haar liggaam te swaai, maar dalk 

verkies om iets lospassende en gemaklik, soos 

'n oorgroot pak dra. Die liefde vir 'n oorgroot pak dra. Die liefde vir 

pakke in vroue se 

se 

kaste is aan die brand 

gesteek en sal sekerlik deurgaans die gesteek en sal sekerlik deurgaans die 

huidige seisoen en baie seisoene te kom bly in 

ryg. Onlangse mode weke het ontspanne 

costuumstof aangebied in

Val / winter 2019 

versamelings. 

Broek is gedra deur mans vir eeue, terwyl vroue 

het hulle opgetel so laat as die 1930's. 

Sommige van die grootste beïnvloeders van 

daardie beweging was Marlene daardie beweging was Marlene 

Dietrich, Katherine Hepburn 

en Coco Chanel.

Hoewel vroue en mans sowel nou gemaak 

broek 'n stapelvoedsel deel van hul klerekas, is 

dit opmerklik dat die pak bly 'n simbool van krag 

en manlikheid. Selfs in die moderne tyd, vroue 

wat pas dra druk gevoelens van krag en krag 

wanneer die dra van hulle.

Die uitbeelding van 'n sterk teenwoordigheid in 

die voorkant van ander en kry 'n hupstoot van 

vertroue is 'n wenslik effek, maar geen man of 

vrou is sterk ten alle tye. Ons is nie altyd 

verantwoordelike volwassenes, en daar is geen 

twyfel dat diegene wat dra te veel 

verantwoordelikheid wil vry om te breek by tye.

Adolessensie, gedefinieer as die tydperk tussen Adolessensie, gedefinieer as die tydperk tussen 

kinderjare en volwassenheid, is kinderjare en volwassenheid, is 

die perfekte woord om te gebruik in die 

beskrywing van die meerderheid van die 

tendense wat sirkuleer die aanloopbane van die 

seisoen. Alhoewel die woord dikwels kan hê 

negatiewe konnotasies - tieners met opstandige 

en sorgelose houding - die essensie van 

adolessensie is baie anders. costuumstof die 

lente / somer 2019 seisoen se weerspieël meer sagtheid lente / somer 2019 seisoen se weerspieël meer sagtheid 

en teerheid;

eienskappe wat herinner aan 'n naïewe en 

sorgelose jeug. 

Delpozo, Rodarte en 'n handvol van die ander 

ontwerpers, wat die adolessent tema weef in 

byna elke een van hul versamelings, is onlangs 

gevolg deur Marc Jacobs en veral gevolg deur Marc Jacobs en veral 

Prada, wat hoof bande en 'n skoolmeisie Prada, wat hoof bande en 'n skoolmeisie 

geïnspireer kyk met Oxford skoene, 

belowthe-knie sokkies, baba-pop rokke, 

kasjmier truie met wit hemp krae, en 'n 

verskeidenheid van boog versierings 

bekendgestel. Meer jeugdige voorkoms kan ook 

gevind word by Dior, wat 'n verskeidenheid van 

ballerinainspired lyk, dra die onskuld van 'n kind 

met ballerina skoene, hoof bande en-Tutu 

geïnspireer rompe aangebied.

Terwyl 'n kop-aan-toe kyk geïnspireer deur die 

onskuld van die jeug nie almal kan inpas, 'n idee 

is om te begin met die klein dingetjies. Ongeag 

van ouderdom of persoonlike styl, kan 

enigiemand 'n hare accessory sluip soos 'n 

band of haarnaalde in hul alledaagse of meer 

formele voorkoms. Nog 'n goeie manier om dié 

tendens in jou klerekas te implementeer is in die 

vorm van sokkies. Pure kouse van verskillende 

lengtes van enkel na die knie kan die perfekte 

accessory maak om eenvoudige en gemaklike 

skoene te verhoog, maak hulle die hoogtepunt 

van jou outfit. Die beste voorbeelde van hoe om 

dit te dra, is die nylon Erdem, schoolgirlinspired dit te dra, is die nylon Erdem, schoolgirlinspired 

Prada en die kant vreugde van Suzanne Rae. Pick Prada en die kant vreugde van Suzanne Rae. Pick 

jou inspirasie en daarmee saamgaan!

Amerikaanse opvoeder Louis J. Kaplan gesê: "Adolessensie Amerikaanse opvoeder Louis J. Kaplan gesê: "Adolessensie 

verteenwoordig 'n innerlike 

emosionele ontwrigting, 'n stryd 

tussen die ewige menslike wil 

vashou aan die verlede en die 

ewe kragtige wens om voort te 

gaan met die toekoms". Miskien is dit gaan met die toekoms". Miskien is dit 

presies wat die mode is; nie net nou nie, maar 

altyd. Ons het altyd veg om 'n balans te vind 

tussen waardeer die verlede en sy invloede, en 

die vind van innoverende oplossings vir 'n beter 

toekoms te handhaaf. Hou dat balans in die 

lewe is noodsaaklik, en waarom die idee nie in 

ons kaste? Dra 'n sexy syrok met katjie-hakke of 

'n pak met oulike haarnaalde. Hoe gaan dit met 

'n klassieke potlood romp met 'n hemp en nylon 

knie-hoë sokkies? Mode is soos 'n speelgrond - 

die meer kreatiewe jy kry, hoe meer pret dit is, 

selfs al is nie almal kan verstaan.
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Mode-model: Maya Melita, @melita_maya 

MUA: Myrto Departez, @myrto_departez

Fotograaf: Aristo Tacoma

Plekke: TRANZISTOR 

Cafe-Bistrotheque, Psiri, Athene 

STUDIO P56, Athene, @ 

studio.p56

Etikette in hierdie redaksionele: Klere en 

skoene deur H & M, & hm

Tabaksak deur sakke 

SIMONA, @pouches_simona

Vintage toerusting uit 

RETROSEXUAL, web 

retrosexual.gr

Andy Warhol stoel geleë in klere te stoor 

DETROIT naby Monastiraki, Athene





Die era 

van 

rekenaars was 

gestig 

deur die 

intellektuele 

pogings 

van 'n 

paar, en 

ons het 

nou 'n golf van 

belangstelling 

in die ontwerp, 

skoonheid, 

kuns, en 

sensualiteit, 

gepropageer 

regoor die 

wêreld 

deur wat 

baie tegnologie. 

Boeke, hetsy fisies of 

verteenwoordig meer 

vlugtig op ons selfone en 

rekenaars, stimuleer die 

gedagte. Mode-model 

Maya demonstreer dit met 

'n 2019 streep van 60s 

vintage.

S ensual IK S ensual IK 

selfeducation: 

'n paar reëls 

van die duim

Om die sensuele, 

artistieke individu, kan 

die liggaam die gees te 

sien wees.





Reël # 1:

# Lang bene 

- - nie die 

teenoorgestelde van 'n 

staat brein





Reël # 2: Kry 'n 

greep op 

sensuele woorde 

Baie groot kreatiewe siele in die mensdom is 

aangemeld om hulself te praat. Jy vind 

woorde om jou gevoelens en sensuele idees 

en so jou insigte groei en gevoelens kan 

verander aan te pas. Eerder as die gebruik 

van eenvoudige woorde soos "goed" of 

"sleg" om 'n beeld te beskryf, vind meer 

beskrywende woorde met 'n groter diepte 

aan jou eie begrip van wat jy sien aan te 

moedig.



Reël 3: # 3: 

Verken stimuli in 

matigheid

'N Nalatenskap van die 1960's, en selfs meer 

van die 1970's, is dat die sterker die geestelike 

stimuli wat ons genereer, hoe meer die gees 

veg terug; die nuwe "normaliteit" van die brein 

word gedefinieer deur sy chemiese omgewing. 

Maar in 'n wêreld waar fanatisme is deurspek 

en gees veranderende plant stowwe word 

gewettig om splinternuwe miljard-dollar 

nywerhede te skep, laat ons die waarde van 

Sosiale ligte verstandelike stimuli nie onderskat 

nie. Wat sou Wodehouse het sonder Bertie se 

drinkery binges Bond Ian Fleming se sonder die 

nikotien veroorsaak aksie hoofstukke is, of?



Reël 4: # 3: 

Laat konsepte 

opgewonde die 

liggaam

'N Beduidende gedeelte van die brein word 

gewy aan sensuele / seksuele intensiteit en 

konseptuele werk is nodig vir sy volle aktivering. 

Vir baie is dit 'n soort van platoniese 'high' om te 

werk met skoonheid.







Reël # 5: 

Slaap is magic

Die behoefte aan slaap verhoog tydens 

puberteit omdat die kompleksiteit van 

harmonieë is groter vir die volwasse; 'n

harmonie wat die kwantum chesistry van die 

brein, wat net slaap kan voorsien behels.



Reël 6: # 3: 

Fibonacci is 

seksualiteit

Die soeke na 'n gesonde betroubaar seksmaat, 

of, in hierdie toenemend polyamorous wêreld, 

gesonde betroubare vennote, is bedraad in die 

numeriese van instinctually herkenbaar 

skoonheid funksies bekend as 

'The Golden Ratio ". Die Goue Verhouding is 

betrokke in die wetenskaplike ondersoek van 

verbindings tussen gesondheid en 

aantreklikheid. Die Fibonacci-getalle 3, 5, 8 en 

hulle Goue Verhouding

1,618 .. is 'n intellektuele dwelm vir die sensuele 

modeontwerp soeker, vir die sensualiteit IK. 
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Teks en illustrasie: Aristo Tacoma

ware

fakefur

Sommige sê dat ons nou in 'n nuwe era. Jy het 

dalk opgelet dat 'n paar van die mode 

handelsmerke moes uitreik

openbare verskoning nadat hy die briljante idee 

om te probeer om hul outentieke pels verkoop 

onder die 

dekmantel van 'kunspels. Dit was 'n sell-out, en 

dan 'n skandaal, en beslis niks om te lag oor. 

Dit ontstel nie net ons animalfriendly gevoelens 

nie, maar ook benadeel die diere wat in daardie 

produksie het. 'N ernstige saak inderdaad.

Ons het kontak met die bekende professor 

Humphrey skyn van Madland Looniversity en 

hom gevra om die eeu waarin ons leef 

kenmerk, en, in 'n neutedop, sit hy dit alles neer 

op die postmodernisme.

" 'N modernistiese sou outentieke pels 

verkies. Diegene wat verkies om vals-pels is 

postthat. Hulle is buite almal postthat. Hulle is buite almal postthat. Hulle is buite almal 

daardie. So in plaas van 'postmodernisme' 

kan ons net sê Fake Fur! Dit som dit netjies, 

dink jy nie? "

Ietwat verwar maar miskien verligte, ons het 

ons ondersoek verder om mense op die straat, 

vra hulle 'n redelik arbitrêre vrae waarin die 

navraag was "fake".

Q: Sal jy verkies om 'n vals Burger oor 'n 

outentieke een, as jy dit kan koop by 

MacDonald's?

A: O my God hoe fantasties dit sou wees, 'n 

valse burger! Heeltemal!

Geen ontbreek entoesiasme daar. Nog 'n:

Q: Veronderstel jy kan 'n vals ete saam met 

die president, op Mars eet, in 'n valse 

dokumentêre, sal jy deelneem?

A: Sal die president, in geval wees vals, 

ook?

Q: Ja. A: En Mars ..?

Q: Ook vals. N wonderlike. Ek sal so mal 

daaroor.

Vals, duidelik, is om op! Nog 'n persoon op 

die straat:

Q: Hi, ons is besig om die konsep "vals".

A: En waar kom jy vandaan?

Q: Ons kom van die Journal of Fake 

Ondersoeke na Fake. Veronderstel jou 

gunsteling nuus kanaal self herdoop na "Net 

Fake News". Wil jy nog steeds daarvan hou 

nie?

A: awesome! Wat 'n wonderlike idee! Ek sou 

dit aanbid!

Praat oor vals dinge lyk na 'n resep vir 'n 

suksesvolle gesprek wees. Hier is nog 'n 

voorbeeld:

Q: Veronderstel iemand wat jy 'n valse 

motor vir helfte van die prys van 'n ware 

motor. Wil jy gaan vir dit?

A: Kan jy ry oral met daardie valse motor?

Q: Natuurlik nie. A: Mooi! Ek het regtig 

soos om huis toe. Ek sou graag dat die 

motor, absoluut!

Om eerlik te wees, "vals" en sy dieper betekenis 

is nie nuut nie as van hierdie seisoen of laaste. 

Die legendariese Pamela Anderson van 

Baywatch, wat gewildste in die middel 90's was, 

was 'n roete-baadjie vir die vals konsep om dit 

hierdie maak ver in die mensdom. Inderdaad, 

was sy een van die eerste om die potensiaal vir 

fakedom besef om menslike leefstyl te verbeter.

Me Anderson, wat die meeste Baywatch 

episodes skaarste geklede in bikinis spandeer, 

is die skrywer van hierdie E = mc2level genie 

formulering in terme van die berekening van 

gedagtes mensdom se oor vals: 

"Upholstery is beter as terapie." Vir diegene 

wat nie vertroud is met die konsep van 

'stoffering, beteken dit dat die vulsel van 

meubels. Ons kan maar net raai dat die jong 

me Anderson, in haar kleedkamers tussen 

strand soen tonele, het haar Zen vulsel verskeie 

antieke stoele en banke sy daar gehou. Geen 

twyfel 'n baie edel stokperdjie, en 'n lonende 

manier om 'n mens se vrye minute spandeer.

Trouens, 'n studie onlangs gepubliseer in die 

Journal of Fake Science dui daarop dat 

bekleedsel is een van die beste stokperdjies - 

ooit.

Vir diegene wat nie net in die eksplorasie 

van fakedom gevorderde, maar ook in 

polyamorous of mono-verliefde verhoudings, 

daar is - jy raai dit al - 'n selfoon app net vir jou. 

Die inligting is bekend as 'Fake die Fake! " en, 

een keer afgelaai en verbind via Bluetooth aan 

geskikte bed toerusting, dit leer kliënte te leer 

hoe om, wel, vals die valse O.

Die teorie agter die hele idee is 'n bietjie 

onduidelik, maar ons sal dit 'n probeer gee: 

Die skeppers van die app besluit dat dit is 

fassinerend vir 'n maat om verdagte wees dat 

sy of haar vennoot of vennote net hul orgasme 

vervals. 

Dit, natuurlik, sou bekommer diegene wat 

werklik en maklik kom. En dit is om presies 

hierdie bekommernis dat ons nou die gratis app 

aan te spreek "Fake die Fake!", Wat leer mense 

om te doen en inderdaad oor-do (sodat dit lyk 

regtig soos 'n vals) alles wat mense doen om 

vals orgasme gedrag, miskien om effektief te 

verberg die feit dat hulle met

een of selfs baie outentieke orgasmes. 

Die app is interaktief en neem een deur die 

probleme van leer hoe om die 

vals-so-itlooks-agtige-'n-valse stap vir stap te 

projekteer.

By die klik van 'n knoppie, dit gee jou vyftien 

sekondes om ontslae te berei, gee jy dan 

tellings volgens hoe inauthentic jou gille is. 

Een van hul aanbevelings, soos 

gedemonstreer in 'n (diep vals) video met 'n 

celebrity, is om te skree in 'n onmiskenbaar 

leuenpad en heeltemal uit ritme. Nog 'n 

aanbeveling is om te sê 'n baie clichés reg 

daarna soos "Dit was die beste wat ek nog ooit 

gehad het" en soortgelyke onsin.



notas 

geïnspireer deur die 

wetenskap

Brein en 

liggaam

vlug in die lag en 

seks

Teks: Aristo Tacoma

Die wetenskap van humor is nie op sigself 

humoristiese. Dit kan beskryf word as 'n 

vervelige studie, wat daarop gemik is om vrae 

soos beantwoord: Wat is die geslag verskille 

tussen hoeveelhede van die lag ?; Wat klank 

frekwensies mense te skep tydens die lag ?; 

Tot watter mate is die lag onafhanklik van 

kultuur ?;

Wat is die rol van die lag in 

kinders brein 

se 

ontwikkeling?

Net so (en ernstig), is daar studies op 'n 

ander fisiologiese verskynsel van belang vir die 

mens wat 'n paar algemene kenmerke deel van 

die lag: die orgasme.

'N Derde gebied van navorsing, wat verwant 

is beide velde om, is dié van 

elektroënsefalografie, meer algemeen bekend 

as EEG. EEG, saam met meer tegnologies 

ingewikkelde maniere van meting aktiwiteit van 

die brein se, gee 'n aanduiding van wat gaan 

aan in die brein van wat beskryf kan word as 

eye view 'n voël se. Is van mening dat die brein 

is soos 'n stad; die voël vlieg is soos 'n stad; die voël vlieg 

oor die stad, en vinnig kry 'n 

uitsig oor die groot prentjie. Dit 

is die EEG.

Sommige van hierdie indrukke kan 

gekategoriseer word, in konvensionele EEG 

jargon, as 'brein golwe. Daar is 'n spesifieke stel 

van golwe tussen 8 en 13 Hertz (siklusse per 

sekonde) wat die aandag van navorsers in 

kreatiwiteit gevang het. Hierdie sogenaamde 

"alfa staat 'van die brein is wat verband hou met 

verskynsels soos ontspanning, speelse 

kreatiwiteit, 'n gevoel van vloeiende plesier, en 

'n algemene vermindering van pyn en vrees.

Navorsers het bevind dat ontspanne vorms 

van die lag genereer golwe tussen van die lag genereer golwe tussen 

8 en 13 Hertz-- sodoende die brein se 8 en 13 Hertz-- sodoende die brein se 

alfa staat toeneem. Die teenwoordigheid van 

hierdie golwe, esp. wanneer hulle intense en 

gekorreleer, verhoogde kreatiwiteit en ook in 

diepte leer.

Die kamp van navorsers wat op die meer 

komplekse tema van seksuele stimulasie werk 

het reeks van verwante vondse gehad:

Tydens seksuele opwekking, alfa golwe in 

die brein is geneig om te verhoog. Dit volg dus 

dat seksuele stimulasie wat lei tot opwekking 

gevoelens van pyn en vrees by mense kan 

verminder.

Post-orgasme, as 'n reël, alfa golwe 

onmiddellik verminder. Daar is 'n Latynse term 

vir hierdie: post-coital tristesse.

Hierdie navorsing dui daarop dat dit nie net 

praat om te sê dat die beste deel van seks reg 

voor orgasme kan wees.

Terwyl die klank Terwyl die klank 

frekwensies van 

lag gaan in die kHz, of kilo-hertz lag gaan in die kHz, of kilo-hertz 

reeks, en terwyl sommige vorme van seksuele 

vibrasie stimulasie betrek 'n paar dosyn Hertz, 

daar is 'n paar kruis-overs van belang vir die 

ywerige studie van die betekenis van die 8-13 

Hertz verskynsel in brein en liggaam.

Hierdie spesifieke frekwensie gebeur met 

die een wat reseptorselle in die clitoris is die 

meeste sensitief te wees.

Hierdie spesifieke frekwensie 

- - dieselfde as die voorgenoemde alfa staat 

wat verhoog tydens die lag en seksuele 

stimulasie - is tipies teenwoordig in die anale 

gebied tydens vroulike orgasme (tot die mate 

dat sommige wetenskaplikes beweer dat om te 

meet vir so 'n fisiese vibrasies kan 'n manier om 

te kyk vir vroulike wees orgasme).

Verken die verhouding tussen humor en 

seksualiteit verder bring ons by die eeue-oue 

vraag van hoe om die beste seksmaat te kies. 

Met inagneming van die ondersoek na die alfa 

staat brein golwe, is dit nie verbasend om te 

hoor dat

snaaks mense 'N snaakse mense " se 

het 'n voorsprong in hierdie het 'n voorsprong in hierdie 

afdeling. Sir Michael Caine, berug vir sy 

politieke korrektheid, sal waarskynlik 

saamstem. Hy beroemde het gesê, "Jy kan 

meer vroue in die bed lag as jy kan verlei 

daarin, net so lank as wat hulle ophou lag 

wanneer jy in die bed."

Alle grappies opsy, het die wetenskap het 'n 

paar ernstige bevindings ter ondersteuning van 

Caine se kommentaar. In 2016, 'n groep van 

skrywers het bevind dat

"Vennote wat highorgasm tariewe veroorsaak is 

aangewys [ in volgorde] as meer humoristiese, aangewys [ in volgorde] as meer humoristiese, aangewys [ in volgorde] as meer humoristiese, 

kreatiewe, warm, getrou, en beter ruik as 

vennote wat veroorsaak loworgasm tariewe, en 

ook besig met 'n groter pogings om saam 

orgasme veroorsaak. "(JM Sherlock, MJ Sidari, 

EA Harris, SK Barlow, BP Zietsch, 

Socioaffective Neuroscience & Sielkunde). Die 

"beter ruik 'n deel is, geen twyfel, goeie nuus vir 

die mode parfuum handelsmerke.

Vir verdere studie toeken ook: EEG alfa krag en 

kreatiewe denkbeeldvorming deur 'n Fink & M 

Benedek in Neurosci. Biobehav., 2014 en 

navorsing wat deur Nicole Prause, Ph.D., ook in 

haar eie wetenskap fasiliteit, 

www.liberoscenter.com
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eeu:

Turing toets:

sy 

tjeks of sinnelose 

rekenaarprogramme 

mense kan flous 

om 

dink hulle het 

verstand

'N toekomstige 

eeu, 'n 

moontlike

Organiese 

Turing 

toets:

sy ondersoeke na 

uitheemse 

entiteite om hul 

gedagtes te 

ontdek of 

--

hulle het 

gedagtes, 

gevoelens en 

miskien liefde vir 

ons mense



DEEL I: 

verstand en 

BEYOND

Consciousnes

s ... vloei. [...] vloei. ] Vloei. 

'N rivier of 'n"Rivier" of 'n "Of 'n

stroom is "Rivier" of 'n "Of 'n

die metafore 

waarmee dit die 

meeste natuurlik 

beskryf. In gesprek 

van dit hierna, laat 

ons noem dit die 

stroom van denke, 

van consciousnes

s, of van 

subjektiewe 

lewe.

- - William 

James



Consciousnes s 

kan nie bygereken 

word in fisiese 

terme. Vir 

consciousnes s is

absoluut 

fundamentele

. Dit kan nie 

bygereken word in 

terme van iets 

anders.

- - Erwin 

Schrödinger



Die innerlike 

getuie is die self 

van suiwer 

bewustheid, 

wat, alhoewel 

oneindige en 

onveranderlike, 

waarneem 

skepping deur 

die konstrukte 

van gees.

- - Patanjali



Die mooiste ding 

wat ons kan 

ervaar is die 

geheimsinnige. 

Dit is die bron van 

alle ware kuns en 

wetenskap.

- - Albert 

Einstein



Op die kwantum 

vlak is daar geen 

verskil tussen 

biologie en fisika.

- - Bryan Fuller & 

Alex Kurtzman, 

in hul Star Trek 

"Rivier" of 'n

Discovery "Of 'nDiscovery "Of 'n

Die heelal is mal, 

effens mal.

- - Allen 

Ginsberg

Op 'n dieper vlak 

... [...] vloei. ] Vloei. 

saak en 

consciousn ess 

is ... [...] vloei. ] Vloei. 

onafskeidbaar en 

verweef David 

--

Bohm



Wetende dat ander is 

intelligensie

- - Lao Tzu

Jou gedagtes, 

hierdie wêreld 

van bewustheid, 

is 'n sterrehemel 

heelal. Wanneer 

jy druk af met jou 

voet, 'n duisend 

nuwe paaie word 

duidelik.

- - Rumi



Lief vir [...] 

surround s elke 

wese en 

strek stadig om 

alles wat sal 

omhels.

- - Khalil Gibran

Ek dink nie die 

liefde as 'n rede. Ek 

dink liefde kom 

eerste en dan die 

redes volg.

- -

Chimamanda 

Ngozi Adichie



Jou teorie is gek, 

maar dit is nie 

Is nie 

mal genoeg is om 

waar te wees. Niels 

Bohr

--



Nie net is die 

Heelal vreemdeling 

as ons 

dink, dit is n 

vreemdeling 

as wat ons kan 

dink ..

- -Werner 

Heisenberg



ORGANIESE 

Turing toets

DEEL II:

MIND / 

LIGGAAM 

in 'n 

danser se Is nie 

liggaam, sien ons 

. . .[...] vloei. ] Vloei. 

iets van die 

wonder wat is 'n 

mens.

Martha --

Graham

In die 20ste eeu, 

wetenskap dikwels 

agtervolg die idee van 

rasionaliteit as deel 

uitmaak van die brein 

en liggaam as 

afsonderlike. As ons 

die millennium 

genader, die brein 

was

gesien as setel van 

gevoel en die 

liggaam as 

intelligente

Nou, in die 21ste 

eeu, die 

onderbewussyn, 

voel soos deur 

gevoel, word 

beskou as byna 

oneindig staat, 

en

dele van antieke 

philosoph y kan 

vars sin maak

Jy kan nie bewys die 

nonexistence van die 

siel jou 

; jy

net om dit te neem 

op geloof. Woody 

Allen

--

Elke keer as jou brein 

simuleer sensoriese insette, 

dit berei outomatiese 

veranderinge in jou liggaam 

wat die potensiaal het om jou 

gevoel te verander nie. Lisa 

Feldman

--

Barrett

liggaam die danser se 

is eenvoudig die lig 

manifestasie van die 

siel. 

- - Isadora 

Duncan



Die krag van 

die goeie het 

toevlug 

geneem in 

die aard van die pragtige.

--Plato

Mense wat meer 

interoceptive 

vermoë hê

groter aktiwiteit 

van die korteks 

[...] vloei. 

brein area, ] Vloei. 

wat maak hulle 

meer bewus te 

maak van [...] vloei. ] Vloei. 

emosies.

- - Daniel 

Coleman

Ek weet nie 

hoekom ek dit 

gedoen het, weet 

ek nie waarom ek 

geniet dit, en ek 

weet nie hoekom 

ek dit weer sal 

doen.

Sokrates-Socrates



Die vagus ... 

[...] vloei. ] Vloei. 

verbind die 

ingewande na die 

brein. Robert

--

MARTONE

Die energie van 

die gees is die 

essensie van die 

lewe. Aristotl

-- e
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