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 Useimmat Useimmat

Haluttu 

Lisätarvikkeet

kevät / kesä 2019

Nathalie Sophia, 

@fashionjudgment, BERLiNiB 

muoti kirjeenvaihtaja,

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

Vuodesta löytämässä oman sisäisen 

lapsen vihdoin yllään näitä hulluja 

kantapäät trendi kausi on flaunting 

oman 

yksilöllisyys.

1. hiukset alas, ripustavansa!

Sää lämpenee, joten sen sijaan, että hikoilu se 

vuonna ämpäri hattu tai muu päähine, miksei 

swap hiustarvikkeet? Vuodesta Versace hiukset 

nastat Prada hikinauhat, hiukset tarvikkeet ovat 

muoti-tytön go-kauden. Saatavana eri värejä ja 

tyylejä, värikkäistä sydämenmuotoinen 

snap-leikkeitä, jotka puhua sisäinen lapsi, 

kultaa leikkeet koristeltu helmillä keuliminen 

ajatonta kauneutta. Hiustarvikkeet löytyy 

korkean muotiliikkeet tai nopeasti muotiliikkeitä 

kuten Zara, joten siellä on jotain jokaiseen 

tyyliin ja budjettiin.

2. cowboy saappaat

Yee-ha! Kaikkien kaupungin tytöt, maa ilme on 

palannut! Katu-tyyliin vaikuttajia kuten Kendall 

Jenner ja Rosie HuntingtonWhitley on nähty 

rocking cowboy saappaat sekä päivällä että 

yöllä yhteyksissä. Jopa Karl Lagerfeld, joka 

valitettavasti kuoli tämän vuoden helmikuussa, 

antoi tämän klassinen tyyli jalkineiden leima 

hyväksynnän mukana cowboy saappaat hänen 

Fendi FW18 kiitotien kokoelma. Cowboy 

saappaat ovat palanneet valtavirtaa, ja se 

näyttää ne ovat tulleet jäädäkseen. Täydellinen 

day-to-yönä asu, pariksi saappaat flowy 

Boheemityylinen maxidress.

3. Mule-Heels

Jalkineet on lisälaitteen kevät / kesä 2019. Jos 

cowboy saappaat eivät ole sinun juttusi, älä 

masennu! On muitakin tapoja tehdä 

julkilausuma kengät. Jos rakastat muulit kuinka 

mukava ja helppo pukeutua

ne ovat paras tapa nostaa tyyli on lisätä 

kissanpentu kantapää. Balenciaga 

kissanpennun kantapää muulin on pitkä, 

teräväkärkiset toe kannattaa seisomaan, ja 

suosittu myymälöissä kuten mango ja Topshop 

on myös erilaisia tyylejä, jotka sopivat teidän 

askel.

4. valtava 

lasit

Niille, jotka eivät vielä kokeilla pieni aurinkolasit 

trendi: se on lopussa sen kierron joten nyt voisi 

olla viimeinen mahdollisuus. Suuret muotitalot 

ovat nyt hylännyt tyylikäs mutta toimimaton 

tyyliin aurinkolasit, ne korvataan ne muistuttavat 

suojien tai suorituskykyyn laseja. Vuodesta 

Loewe Heron Prestonin yhteistyössä Nike, 

'biker aurinkolasit' ja ne innoittamana 

suojalaseja ovat uudet se näyttää.

5. TINY käsilaukut 

Ovat pieniä käsilaukkuja toiminnallisia? Ei, 

mutta ne ovat hauskoja? No kyllä. Ja he 

huutavat FASHION? Varmasti. Niille, jotka 

ajattelevat pieni pussi ei mahdu mitään ja on 

siten täysin hyödytön, haluan murtaa se alas 

sinulle: Kun menet ulos kavereiden kanssa, 

kaikki mitä tarvitset on rahaa tai luottokortin, 

ehkä jotkut lippy ja avaimet . Mahtuu kaikki, että 

pieni pussi! Entä puhelinta? No, useimmat 

meistä, se on meidän kädessä suurimman osan 

ajasta joka tapauksessa, joten miksi ei anna 

pieni pussi mahdollisuus? Kukapa ei sanoa ei 

Jacquemus n käsityönä mikrokokoisia totes?

6. Hullu korvakorut

Potkua hulluksi! Tarkoitan, voit todella tehdä 

mitään väärää, kun uskaltavat rokata mitä olet 

pukeutunut kuin olet juuri ulos kiitotieltä Milanon 

muotiviikoilla. Seuraavat Hoop korvakoru trendi, 

meillä on nyt tervehditään uuden suuntauksen 

korvakoru osasto ja joka on ... no, mitä haluat! 

Jos tarvitset hieman ohjeita siitä muodikkain 

tapa lähestyä tätä suuntausta, tässä se on: Tee 

se iso. Loewe, Chloe, Givenchy ja jopa Milanon 

oma mestari eleganssia ja hienostuneisuutta; 

Giorgio Armani, kaikki tietävät, että kun kyse on 

korvakorut, isompi on ehdottomasti parempi 

tällä kaudella.

7. Raiding Isoäidin 

kaapissa

Niille, jotka tarvitsevat hienosyisempi tapa 

accessorise, ja ne, jotka pelkäävät, että heidän 

earlobes pysty pitämään raskasta kappaletta, 

suosittelemme, että menet mummon kaappiin ja 

löytää helmiä. Ja kun olet sitä, katso jos voit 

löytää kissanpentu korkokengät, ortopediset 

näköisiä kenkiä liikaa. Jos olet onnekas, ne 

sopivat. Kaikki, mikä näyttää siltä kuin se voisi 

työskennellä Simone Rocha kiitorata on 

täydellinen. Viime kaudella oli kyse sukupuolten 

sujuvuutta naisten muoti; featuring 

maskuliininen suiting ja rento-fit napillinen paita. 

Tämä kausi on noin välisen kuilun 

kaventamiseen naisellinen vahvuus ja 

vulnerablity; viattomuuden lapsen yhdistettynä 

pehmeä lempeyttä naisen. Tämä konsepti on 

inspiroiva

suunnittelijat naisten muoti ja sydämet ostajille. 

Yhdistämällä klassinen suiting ja rohkea 

naisellinen siluetteja kirkuu Girl Power, ja me 

rakastamme sitä.

8. Square varvas

Oli aika, jolloin pitkä, teräväkärkiset kärki oli 

vähiten muodikas kenkä tyyli, mutta Balenciaga 

muuttanut tätä käsitystä surullisen veitsi boot. 

Terävänokkaiset kärki on edelleen muodikas 

valinta, mutta tarkka, suora leikkaus on 

ehdottomasti edelläkävijä tällä kaudella. 

Sovellettu sandaalit ja saappaat yhtälailla neliön 

toe tarjoaa tyylikäs ja täsmällisen, jotka voidaan 

helposti tyylistä sopivaksi tilaisuudessa. Jotkut 

kiinnostavimmista tyylit sisältävät niistä peräisin 

vähemmän tunnettuja tuotemerkkejä, kuten 

muulit ja korkokengät sandaalit Mach & Mach ja 

muotoisia kantapäät Nicole Saldaña.

9. Huivi 

manipulointi

Se on ollut jonkin aikaa, koska pidimme huivit 

toivottavaa lisävaruste jokaiselle kauden muuta 

kuin talvella, kun heidän läsnäolonsa on 

enemmän tekemistä Pureva pakkanen kuin 

tehdä muodin. Huivit ovat palanneet tällä 

kaudella, mutta ei välttämättä ympärillä kaulaa. 

Floaty pituudet ovat täydellinen tarvike nostaa 

suosikki laukku omalla ainutlaatuinen tyyli. Jos 

et ole osaksi accessorising laukkuja, voit aina 

mennä rohkeammin valinta: Kiedo huivi 

ympärille oman päänsä tyyli muistuttaa 1950

Hollywood kuvakkeet Grace Kelly ja Jackie O.

10. Alkuperäinen 

nostalgia

Nostalgia suuntaus, lähinnä 70 ja 80 tyyli, on 

täysin vallannut muotialan ja mikäs sen parempi 

tapa löytää alkuperäistä ja trendikkäitä 

kappaletta kuin vuosikerta ja käytettyjä kaupat? 

Ajatus kaikkien päällään täsmälleen sama asia 

ei ole ihanteellinen todellinen muodin rakastaja 

ainutlaatuisen tyylitajua. Useimmat muoti 

harrastajille ylpeitä siitä, että erilainen ja 

haluavat pukeutua kappaletta, jotka ovat yksin 

ja omaperäinen, vaan saada palaset 

mittatilaustyönä on kallista, ja missään ei 

sanota 'yksinoikeudella' kuin oneof-a-lajia 

kappale aivan oman historiansa. Siksi ostoksia 

vintage myymälöissä on yksi suosikki 

harrastuksissa ja jotain suosittelemme kaikille. 

Voit löytää todellisia helmiä joukossa kaikki 

kaaos.
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Minun 

sinä tämä 

sinun

Pakenee 

aikuisikään 

osaksi 

nuoruus

Nathalie Sophia, @fashionjudgment, 

BERLiNiB muoti kirjeenvaihtaja, 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

Syksy / talvi 2018 toi meille vahva näkemys 

naiseudesta. Älykäs, voimakastahtoinen ja joka 

ei tarvitse kiertämiseen hänen elin, mutta ehkä 

mieluummin käyttää jotain väljä ja mukava, 

kuten ylimitoitettu puku. Rakkaus sopii kuten ylimitoitettu puku. Rakkaus sopii 

naisten t 

n 

komerot on syttynyt ja varmasti komerot on syttynyt ja varmasti 

pysyy tack koko kuluvan kauden ja monia 

vuodenaikaa tulemaan. Viimeaikaiset 

Muotiviikot ovat esittäneet rento pukukangas

Syksy / talvi 2019 

kokoelmista. 

Housut ovat kuluneet miesten vuosisatoja, kun 

taas naiset poimin niinkin myöhään kuin 

1930-luvulla. Suurimpia vaikuttajia tuon liikkeen 

olivat Marlene Dietrich, olivat Marlene Dietrich, 

Katharine Hepburn ja Coco 

Chanel.

Vaikka naisten ja miesten keskuudessa ovat nyt 

tehneet housut katkottua osa niiden 

vaatekaappi, on syytä huomata, että puvun 

symboli valtaa ja maskuliinisuutta. Jopa 

nykyaikana, naiset, jotka puvut ilmaista tunteita 

voimaa ja tehoa, kun käyttää niitä.

Kuvaajana vahvasti läsnä muiden edessä ja 

saada vauhtia luottamusta on toivottava 

vaikutus, mutta ei mies tai nainen on vahva 

kaikkina aikoina. Emme ole aina vastuullisia 

aikuisia, eikä ole epäilystäkään siitä, että ne, 

jotka kantavat liikaa vastuuta haluavat vapautua 

ajoittain.

Nuoruusiässä määritellään ajanjaksoksi lapsuuden Nuoruusiässä määritellään ajanjaksoksi lapsuuden 

ja aikuisuuden, on täydellinen sana ja aikuisuuden, on täydellinen sana 

käyttää kuvatessaan enemmistö suuntauksia 

kiertävän kiitoteiden tällä kaudella. Vaikka sana 

voi usein olla kielteisiä mielleyhtymiä - nuorilta 

kapinallinen ja huolimaton asenteet - ydin 

nuoruusiässä on hyvin erilainen. Kevät / kesä 

2019 kauden suiting heijastaa enemmän pehmeys 2019 kauden suiting heijastaa enemmän pehmeys 

ja arkuus;

ominaisuuksia muistuttaa naiivi ja huolimaton 

nuoriso. 

Delpozo, Rodarte ja kourallinen muita 

suunnittelijoita, kutovat nuoren teeman osaksi 

lähes jokainen kokoelmiensa, ovat viime aikoina 

seuraa Marc Jacobs ja etenkin seuraa Marc Jacobs ja etenkin 

Prada, joka esitteli hikinauhat ja Prada, joka esitteli hikinauhat ja 

koulutyttö-vaikutteita ilmeen Oxford kengät, 

belowthe-polvisukat, baby doll mekot, kashmir 

villapaitoja valkoinen paita kaulukset, ja erilaisia 

keula koristeet. Nuorekas ulkonäkö löytyy myös 

Dior, jossa esitettiin erilaisia ballerinainspired 

näyttää kantaen viattomuuden lapsen ballerina 

kenkiä, hikinauhat ja Tutu-vaikutteita hameet.

Vaikka pää-to-toe ilmeen innoittamana 

viattomuutta nuorten ei välttämättä sovi kaikille, 

aavistustakaan on aloittaa pienistä asioista. 

Iästä tai henkilökohtainen tyyli, kuka tahansa voi 

hiipiä hiuskoristeet kuten panta tai pinnit 

jokapäiväiseen tai useampi muodollista näyttää. 

Toinen hyvä tapa toteuttaa tätä suuntausta 

osaksi vaatekaappi on muodossa 

sukkahousujen. Sheer sukat eripituisia nilkasta 

polven voi tehdä täydellinen tarvike nostaa 

yksinkertainen ja mukavat kengät, mikä tekee 

niistä kohokohta asu. Parhaita esimerkkejä siitä, 

miten käyttää niitä ovat nylon Erdem miten käyttää niitä ovat nylon Erdem 

schoolgirlinspired Prada ja pitsit iloksi Suzanne 

Rae. Pick inspiraatiota ja mennä sen kanssa!Rae. Pick inspiraatiota ja mennä sen kanssa!

American kouluttaja Louis J. Kaplan sanoi, ”Nuoruus American kouluttaja Louis J. Kaplan sanoi, ”Nuoruus 

edustaa sisäistä tunteiden 

kuohunta, välinen taistelu ikuinen 

ihmisen halu pitää kiinni 

menneisyyden ja yhtä voimakas 

halu päästä eteenpäin 

tulevaisuudessa”. Ehkä tämä on juuri sitä, tulevaisuudessa”. Ehkä tämä on juuri sitä, 

mitä muoti on; ei juuri nyt, mutta aina. Olemme 

aina taistella säilyttää tasapaino arvostaa 

menneisyyden ja vaikutteita, ja löytää 

innovatiivisia ratkaisuja paremman 

tulevaisuuden. Keeping että tasapaino 

elämässä on olennaista, ja miksi ei, että idean 

vaatevarastollamme? Käytä seksikäs silkki 

mekko kissanpentu-korkokengät tai puku söpö 

pinnit. Entä klassinen lyijykynä hame paita ja 

nylon polvisukkia? Muoti on kuin leikkipaikka - 

luovempaa saat, sitä hauskempaa se on, vaikka 

kaikki eivät voi ymmärtää.
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Aikakausi 

tietokoneita 

oli 

perustama 

henkisen 

pyrkimykset 

joidenkin, 

ja meillä 

on nyt 

aallon 

kiinnostus 

suunnitteluun, 

kauneus, 

taide, ja 

aistillisuus, 

lisätyistä 

kaikkialla 

maailmassa 

supistavat 

juuri teknologia. 

Kirjoja, joko fyysinen tai 

edustettuina enemmän 

hetkellisesti meidän 

puhelimet ja tietokoneet, 

edistää mielen. Malli Maya 

osoittaa tämän kanssa 

2019 putki 60s vuosikerta.

S ensual IQ S ensual IQ 

selfeducation: 

joitakin 

nyrkkisääntöjä

Aistillinen, taiteellisen 

yksilön, keho voi olla 

mielessä esillä.





Sääntö # 1:

# Pitkät jalat 

- - Ei vastakohta 

osaava aivojen





Sääntö # 2: Get 

otetta aistillinen 

sanoja 

Monet suuret luova sielut ihmiskunnan on 

raportoitu puhua itse. Löydät sanoja 

vastaamaan tunteita ja aistillinen ideoita ja 

niin oivalluksia kasvaa ja tunteet voivat 

muuttua. Sijaan käyttämällä yksinkertaisia 

sanoja kuten 'hyvä' tai 'huono' kuvaamaan 

kuvan, löytää enemmän kuvaavia sanoja 

syvemmän kannustaa omaa ymmärrystä 

siitä, mitä näet.



Sääntö 3: # 3: 

Tutustu 

ärsykkeet 

kohtuullisesti

Perintö 1960, ja vielä 1970, että vahvempi 

henkistä ärsykkeitä luomme, sitä enemmän 

mieli taistelee takaisin; Uuden ”normaaliuden” 

aivojen on määritelty sen kemiallisen 

ympäristön. Mutta maailmassa, jossa 

fanaattisuutta on yleistä, ja mielialaan 

kasviaineilla ollaan laillisti luoda brandnew 

miljardin dollarin teollisuuden, älkäämme 

aliarvioida satunnaista lievä ärsykkeitä. Mitä 

Wodehouse ollut ilman Bertie juominen binges 

tai Ian Flemingin Bond ilman nikotiinia laukaisi 

toiminta luvut?



Sääntö 4: # 3: 

Olkoon 

käsitteitä 

kiihottaa kehoa

Merkittävä osa aivojen on omistettu aistillinen / 

seksuaalista intensiteettiä ja käsitteellinen työ 

on välttämätöntä sen täydellisesti aktivointia. 

Monille se on eräänlainen platoninen 'korkea' 

työskennellä kauneutta.







Sääntö # 5: 

Sleep on 

taikaa

Unen tarve lisääntyy murrosiässä, koska 

monimutkaisia harmoniat ovat suurempi 

aikuisten; 

harmonia, johon liittyy kvantti chesistry aivojen, 

joka vain uni voi tarjota.



Sääntö 6: # 3: 

Fibonaccin on 

seksuaalisuus

Pyrkimys terveen luotettava seksikumppanissa, 

eli tässä yhä Polyamorous maailmaan, terve 

luotettavia kumppaneita, on kytketty osaksi 

numeroilmiöiden vaistomaisesti tunnistettavia 

kauneuden ominaisuudet tunnetaan 

'Golden Ratio'. Golden Ratio on merkitystä 

tieteelliselle tutkimukselle välisten yhteyksien 

terveyden ja vetovoimaa. Fibonacci-numerot 3, 

5, 8 ja niiden Golden Ratio

1,618 .. on henkinen lääke aistillinen 

vaatesuunnittelua etsijä, että aistillisuus IQ. 



TNS

{Totta

Nonsense 

jakso}

Teksti ja kuva: Aristo Tacoma

Aito

tekoturkis

Jotkut sanovat, että olemme nyt uudessa iässä. 

Olet ehkä huomannut, että pari 

nykymuotimerkeillä oli esitettävä

julkisen anteeksipyynnön jälkeen kun loistava 

ajatus yrittävät myydä aitoja turkista alla 

varjolla 'tekoturkista'. Se oli sell-out, ja sitten 

skandaali, ja varmasti mitään nauraa. Se ei vain 

järkyttää animalfriendly tunteita vaan myös 

vahingoittaneet eläimiä, jotka menivät 

tuotannon. Vakava asia todellakin.

Teimme kosketukseen tunnetun professori 

Humphrey Näennäisen of Madland Looniversity 

ja pyysi häntä luonnehtia elämme, ja, 

pähkinänkuoressa, hän laittaa kaiken alas 

postmodernismi.

"Modernistisen mieluummin aitoa turkista. 

Ne, jotka haluavat vale-turkista postthat. Ne 

ovat ulkopuolella kaikki ovat ulkopuolella kaikki ovat ulkopuolella kaikki 

että. Joten sen sijaan 'postmodernismi' 

voimme vain sanoa Fake Fur! Se kiteyttää 

siististi, vai mitä?"

Hieman ymmällään mutta ehkä valaistunut, 

veimme tutkinta edelleen ihmisiä kadulla, jossa 

heitä joitakin melko satunnaisia kysymyksiä, 

joissa avainsana oli "vale".

K: Haluaisitko väärennetty hampurilainen yli 

autenttinen, jos voisit ostaa sitä MacDonaldin?

V: Voi luoja, miten fantastinen se olisi, 

väärennös hampurilainen! Täysin!

Ei puuttuu innostusta siellä. toinen:

Q: Oletetaan voisit syödä väärennös illallista 

presidentti, Marsissa on väärennös dokumentti, 

voisitteko osallistua?

V: Olisiko presidentti, mikäli, väärennös, 

liian?

K: Kyllä. V: Ja Mars ..?

K: Myös väärennös. Ihana. Olin niin 

rakastan sitä.

Väärennös, selvästi, on pääsemässä! Vielä 

yksi henkilö kadulla:

Q: Hei, me tutkimme käsitettä "vale".

V: Ja mistä tulet?

K: Tulemme lehdessä Fake Tutkimukset 

väärennös. Oletetaan suosikki uutiskanavan 

nimeksi itsensä Just Fake News. Haluatko silti 

sitä?

V: Mahtavaa! Mikä uskomaton ajatus! Olisin 

jumaloida se!

Puhutaan fake asioista näyttää olevan 

resepti onnistuneen keskustelun. Tässä 

toinen esimerkki:

K: Oletetaan joku tarjosi sinulle 

väärennetty auton puoleen hintaan oikeaa 

autoa. Voisitko mennä sitä?

V: Voisitko ajaa missä tahansa kanssa 

väärennetyt autojen?

K: Ei tietenkään. Ihana! Pidän todella olla 

kotona. Olisi kiva, että auto, ehdottomasti!

Ollakseen oikeudenmukainen, "vale" ja sen 

syvempiä merkityksiä eivät ole uusi, sillä tämän 

kauden tai viimeinen. Legendaarinen Pamela 

Anderson Baywatch, joka oli suosituin 

puolivälissä 90-luvulla, oli jälki-bleiseri fake 

käsitteen näin pitkälle ihmisyyteen. Itse asiassa 

hän oli yksi ensimmäisistä ymmärtää 

mahdollisuuksia fakedom parantaa ihmisten 

elämäntapaan.

Ms Anderson, joka käytti suurimman 

Baywatch jaksot niukasti verhottu bikinit, on 

kirjoittanut tämän E = mc2level nero muotoilu 

kannalta laskennassa ihmiskunnan ajatuksia 

väärennös: 

"Verhoilu on parempi kuin hoito." Niille, jotka 

eivät ole perehtyneet käsitteen 'verhoilun', se 

tarkoittaa, täyte huonekaluja. Voimme vain 

arvailla, että nuori Ms Anderson, hänen vaihtaa 

huonetta välillä rannan suudella kohtauksia, 

löysi zen täytteenä eri antiikki tuolit ja sohvat 

hän piti siellä. Epäilemättä erittäin jalo 

harrastus, ja palkitseva tapa viettää omaa vara 

minuuttia.

Itse asiassa tutkimuksessa äskettäin 

julkaistiin Journal of Fake Tutkimustulokset 

osoittavat, että verhoilu on yksi parhaista 

harrastuksista - koskaan.

Niille, jotka eivät ole vain edenneet etsintä 

fakedom, mutta myös Polyamorous tai 

mono-rakkaus suhteita, on - arvasit oikein - 

puhelimen sovellus loi sinua varten. Sovellus on 

nimeltään 'Fake Fake!' ja kun ladannut ja 

Bluetooth-yhteydessä sopivaan sängyn laitteita, 

se opettaa asiakkaita oppia, hyvin, fake fake O.

Teoriaa koko ajatus on hieman epäselvä, 

mutta annamme sille yrittää: 

Samoilta sovelluksen päätti, että on 

kiehtovaa kumppania epäilyttäviä että hänen 

kumppaninsa tai yhteistyökumppaneille vain 

väärentää niiden orgasmin. 

Tämä olisi tietysti huoli niitä, jotka tulevat 

aidosti ja helposti. Ja se on käsitellä juuri tämän 

huoli, että meillä on nyt ilmainen sovellus "Fake 

Fake!", Joka opettaa ihmisiä tekemään ja jopa 

yli-do (niin se todella näyttää fake) kaikki, joita 

ihmiset tekevät fake orgasmin käyttäytymistä, 

ehkä tehokkaasti salata, että ne, joilla on

yksi tai jopa monia aitoja orgasmeja. 

Sovellus on vuorovaikutteinen ja ottaa 

yhden läpi vaikeuksia oppia hankkeen 

fake-niin-itlooks-like-a-fake askel askeleelta.

Napin painalluksella, se antaa sinulle 

viisitoista sekuntia päästä valmis, niin saat 

tulokset sen mukaan, kuinka inauthentic teidän 

huudot ovat. 

Yksi heidän suosituksia, kuten osoitettu 

(syvä fake) video mukana julkkis, on huutaa 

kieltämättä vääriä tavalla ja täysin ulos rytmin. 

Toinen suositus sanoen paljon kliseitä oikeus 

jälkikäteen, kuten ”Se oli parasta, mitä olen 

koskaan ollut” ja vastaavat hölynpölyä.



Huomautuksia 

innoittamana 

science

Aivojen 

ja kehon

taajuuksia naurua 

ja sukupuoli

Teksti: Aristo Tacoma

Tiede huumori ei sinänsä ole humoristinen. Sitä 

voisi kuvata ikävä tutkimus, joka pyrkii 

vastaamaan kysymyksiin kuten: Mitkä ovat 

sukupuolten väliset erot määriä naurun ?; Mitä 

äänen taajuudet ihmiset luovat aikana naurua ?; 

Missä määrin on nauru riippumaton kulttuurin ?;

Mikä rooli naurua lasten 

aivojen 

n 

kehitystä?

Samoin (ja vakavasti), on olemassa 

tutkimuksia toinen fysiologinen ilmiö merkitys 

ihmiselle, joka jakaa joitakin yhteisiä piirteitä 

naurusta: orgasmin.

Kolmas tutkimusalue, joka liittyy molempiin 

kenttiin, on se, että electroencephalography, 

joka tunnetaan paremmin nimellä EEG. EEG 

rinnalla teknologisesti monimutkaisempi tapoja 

mitata aivojen aktiivisuutta, antaa viitteen siitä, 

mitä tapahtuu aivoissa, mitä voisi kuvata 

lintuperspektiivistä. Katsovat, että aivot on kuin 

kaupunki; lintu lentää kaupunki; lintu lentää 

yli kaupungin, ja saa nopeasti 

näkymä iso kuva. Tämä on 

EEG.

Jotkut näistä vaikutelmia voidaan luokitella, 

perinteisissä EEG ammattikielellä nimellä 

'aivojen aaltoja'. On tietty joukko aaltojen välillä 

8 ja 13 hertsiä (sykliä sekunnissa), jotka ovat 

kiinnitti tutkijoiden luovuuden. Tämä niin sanottu 

'Alfa-tilassa' aivojen liittyy tällaisia ilmiöitä kuten 

rentoutumista, leikkisä luovuutta, tunnetta 

virtaava ilo, ja yleinen vähentävän kipua ja 

pelkoa.

Tutkijat ovat havainneet, että rentoutunut 

muodot naurua tuottaa aaltojen välillä muodot naurua tuottaa aaltojen välillä 

8 ja 13 Hertz-- mikä lisää aivojen 8 ja 13 Hertz-- mikä lisää aivojen 

alfa-tilassa. Jos näitä aaltoja, erit. kun ne ovat 

voimakkaita ja korreloivat, lisää luovuutta ja 

myös kiitollisuudenvelassa oppimista.

Leiri tutkijoiden, jotka työskentelevät 

monimutkaisempi teema seksuaalista 

stimulaatiota on ollut sarjan liittyviä löytöjä:

Seksuaalisen kiihottumisen aikana, alfa 

aallot aivoissa pyrkivät kasvamaan. Tästä 

seuraa siis, että seksuaalista stimulaatiota 

johtaa kiihottumisen voi vähentää tunteita kipua 

ja pelkoa ihmisissä.

Post-orgasmi, pääsääntöisesti alfa aallot 

välittömästi pienenee. On Latinalaisen termi 

tälle: yhdynnänjälkeisen tristesse.

Tämä tutkimus osoittaa, että se ei ole 

pelkkää puhetta sanoa, että paras osa seksiä 

voi olla juuri ennen orgasmia.

Samalla kun ääni taajuudet Samalla kun ääni taajuudet 

nauru mennä kHz, tai kilo-hertsin nauru mennä kHz, tai kilo-hertsin 

alueella, ja vaikka jotkut seksuaalisen tärinän 

stimulaation osallistuu useita kymmeniä hertsiä, 

on olemassa joitakin yliristeyskohdissa 

kiinnostuksen innokas tutkimuksen 

merkityksestä 8-13 Hertz ilmiö aivojen ja 

ruumiin.

Tämä tietty taajuus sattuu olemaan yksi 

tämän reseptorin solut klitoriksen ovat kaikkein 

herkimpiä.

Tämä tietty taajuus 

- - sama kuin edellä mainittu alfa-tila, joka lisää 

aikana naurua ja seksuaalisen stimulaation - on 

tyypillisesti läsnä peräaukon alueella aikana 

orgasmin (siinä määrin, että jotkut tutkijat 

viittaavat siihen, että voidaan mitata tällaisten 

fyysisten tärinän voi olla tapa tarkistaa naisten 

orgasmi).

Exploring suhde huumorin ja seksuaalisuuden 

lisäksi pääsemmekin ikiaikainen kysymys siitä, 

miten valita paras seksuaalinen kumppani. 

Ottaen huomioon tutkimuksen alfa tilaan aivojen 

aaltoja, se ei ole yllättävää tietää, että

hauskat Ihmiset 'hauskat Ihmiset' n 

on etu tällä osastolla. Sir Michael Caine, on etu tällä osastolla. Sir Michael Caine, 

surullisen hänen poliittinen korrektius, 

luultavasti samaa mieltä. Hän tunnetusti sanoi: 

"Et voi nauraa enemmän naisia sänkyyn kuin 

voit vietellä siihen, vain niin kauan kuin ne 

lopettaa nauraen kun olet sängyssä."

Kaikki vitsejä syrjään, tiede on ollut vakavia 

havaintoja tueksi Caine kommentti. Vuonna 

2016 joukko kirjoittajat havaitsivat, että

"Kumppaneita, jotka indusoi highorgasm hinnat 

olivat mitoitettu [ järjestyksessä] enemmän olivat mitoitettu [ järjestyksessä] enemmän olivat mitoitettu [ järjestyksessä] enemmän 

humoristinen, luova, lämmin, uskollinen, ja 

parempi haisi kuin kumppaneita, jotka indusoi 

loworgasm hinnat, ja myös mukana suurempia 

ponnisteluja houkutella kumppanin 

orgasmin."(JM Sherlock, MJ Sidari, EA Harris, 

FK Barlow, BP Zietsch, Socioaffective 

Neuroscience & Psychology). 'parempi hajuisia' 

osa on epäilemättä hyvä uutinen muodikasta 

hajuvettä tuotemerkkejä.

Jatkotutkimuksiin CONFER myös: EEG alfa 

voima ja luova ideointi A Fink & M Benedek in 

Neurosci. Biobehav., 2014 ja tutkimuksen 

Nicole Prause, Ph.D., myös omassa tieteen 

laitos, www.liberoscenter.com
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Turingin 

testi 

Vuodesta Dune Matrix, 

perustuksista Star 

Wars, Stanley Kubrick 

& 

AC Clarkes 

n 

toimii uusin 

vaikutusvaltainen Star 

Trek: Discovery Netflix / 

CBS, kuviteltua kvantti 

biologian yleisen mielen 

ja tunteen pitää 

kokeilemaan rajoja 

fiktion ja impulssit muoti



21. 

luvulla:

Turingin testi:

hän 

tarkistaa onko 

mielettömän 

tietokoneohjelmien 

huijata ihmisiä 

ajattelu heillä 

mieli

Tulevaisuuden 

luvulla, 

mahdollinen

Orgaaninen 

Turingin 

testi:

hän koetinta 

ulkomaalainen 

yhteisöt löytävät 

mielessään, onko 

--

heillä on ajatuksia, 

tunteita ja ehkä 

rakkaus meille 

ihmisille



OSA I: MIND 

JA SEN 

JÄLKEEN

consciousnes

s ... virtaa. [...] virtaa. ] Virtaa. 

Joen tai”River” tai ”Tai

stream ovat ”River” tai ”Tai

metaforat jolla se on 

eniten luonnollisesti 

kuvattu. 

Puhuessaan siitä 

jäljempänä, 

sanokaamme virran 

ajatuksen, ja 

consciousnes

s tai 

subjektiivisen 

elämää.

- - William 

James



Consciousnes s ei 

voida huomioida 

fyysisesti. Sillä 

consciousnes s on

ehdottoman 

olennaista

. Sitä ei voida 

huomioida kannalta 

mitään muuta.

- - Erwin 

Schrödingerin



Sisempi 

todistaja on 

itse puhtaan 

tietoisuuden, 

joka, vaikka 

rajaton ja 

muuttumaton, 

kokee 

luominen 

kautta 

konstruktiot 

mielessä.

- - Patanjali



Kaunein asia, 

jonka voimme 

kokea on 

salaperäinen. Se 

on lähde kaiken 

todellisen taiteen 

ja tieteen.

- - Albert 

Einstein



Quantum tasolla 

ei ole mitään eroa 

biologian ja 

fysiikan.

- - Bryan Fuller & 

Alex Kurtzman, 

heidän Star Trek 

”River” tai

Löytö ”TaiLöytö ”Tai

Universumi on 

hullu, hieman hullu.

- - Allen 

Ginsberg

Syvemmällä 

tasolla ... [...] virtaa. ] Virtaa. 

aines ja 

consciousn ESS 

ovat ... [...] virtaa. ] Virtaa. 

erottamattomia ja 

kudottu David 

--

Bohm



Tietäen toisten älykkyys

- - Laotse

Mielesi, 

maapalloa 

tietoisuuden, on 

tähtitaivas 

universumin. Kun 

painat pois 

teidän jalka, 

tuhat uutta tiet 

ovat selvillä.

- - Rumi



Rakkaus [...] 

surround s 

jokaisen olennon 

ja 

ulottuu hitaasti 

omaksua kaiken 

on oltava.

- - Khalil Gibran

En usko, että 

rakkaus syyksi. 

Mielestäni rakkaus 

tulee ensin ja sitten 

syyt seurata.

- -

Chimamanda 

Ngozi Adichie



Teoria on hullu, 

mutta se s ei 

'S ei 

hullu tarpeeksi 

ollakseen totta. 

Niels Bohr

--



Ei vain 

maailmankaikkeudessa 

vieras kuin me 

ajattelevat, se on 

vieras 

kuin voimme 

ajatella ..

- -Werner 

Heisenberg



ORGANIC 

Turingin testi

OSA II:

Mielen / 

ruumiin 

Jonkin sisällä 

tanssija s 'S ei 

elin, näemme 

. . .[...] virtaa. ] Virtaa. 

jotain ihme, että on 

ihminen.

Martha --

Graham

1900-luvulla, tiede 

usein jatkettava 

ajatuksen järkevyyden 

kuuluvan aivojen ja 

kehon erillisinä. Kun 

me lähestyi 

vuosituhannen aivot 

oli

nähdään istuin 

tunnetta ja kehon 

älykäs

Nyt 21. 

vuosisadalla, 

alitajunnan, 

tunnustellaan esim 

läpi gut tunne, 

pidetään lähes 

loputtoman 

kykenevät, 

ja

osissa antiikin 

filosofi y voi tehdä 

tuore järkeä

Et voi todistaa 

olemattomuus sielun 

te 

; sinä

täytyy vain ottaa se 

uskoon. Woody 

Allen

--

Joka kerta aivot simuloi 

aistiärsykkeisiin, se 

valmistelee automaattisia 

muutoksia elimistössä on 

potentiaalia muuttaa tunne. 

Lisa Feldman

--

Barrett

Tanssijan keho on 

yksinkertaisesti 

valovoima osoitus 

sielun. 

- - Isadora 

Duncan



Voiman 

hyvää on 

paennut 

luonne 

kaunis.

--Platon

Ihmiset, jotka ovat 

enemmän 

interoceptive kyky 

on

suurempaa 

aktiivisuutta 

aivokuoren [...] virtaa. 

aivojen alueelle, ] Virtaa. 

mikä tekee niistä 

tietoisia 

[...] virtaa. ] Virtaa. 

tunteita.

- - Daniel 

Coleman

En tiedä miksi 

tein sen, en tiedä 

miksi nautin siitä, 

enkä tiedä miksi 

teen sen 

uudestaan.

Sokrates-Socrates



Kiertäjähermo 

... [...] virtaa. ] Virtaa. 

yhdistää gut 

aivoihin. Robert

--

Martone

Energia mieli on 

elämän 

olemuksen. 

Aristotl

-- e
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