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Þegar við búa til tímarit, byrjum við 

skipulag frá grunni og bæta tag, "test 

skipulag" í bláum huga á vinstri hlið af 

þessari ritstjórn síðu. Þetta er 

náttúrulega og smám saman umbreytt í 

eigin tímaritið okkar. Við skipta hver og 

einn af þeim fyrri próf myndum (sem 

eru allir skjalfest í Instagram reikning 

okkar) með myndum frá eigin 

upprunalegu okkar skýtur. Hugmyndin 

á bak við þessa aðferð er að við viljum 

aðeins það besta innblástur fyrir 

tímaritið okkar, þannig að við veljum 

myndir frá uppáhalds heimildum okkar, 

svo sem Vogue, Numero, Harper 

Bazaar og Elle Magazine, til að lýsa 

upp síðurnar okkar með myndum sem 

hvetja okkur eins og við vinna að því að 

búa til eigin fullkomlega upprunalegu 

útgáfu okkar. Hvert tölublað er þróað á 

þennan hátt, og á þeim tíma sem hún 

birtist (til birtingar sinnum, veita 

vefsíðuna okkar) allt efni er okkar eigin. 

Það er aðeins á

í þetta sinn sem "út" stimpil birtist 

vinstra megin á síðunni.

Allar greinar og annar texti eru 

upprunalega verk frá upphafi.

Höfundarréttur: Tíska bloggers Höfundarréttur: Tíska bloggers 

geta Reblog myndir með Umbun 

til tímaritsins, gerð og 

ljósmyndari, veiti Handbók kafla á 

heimasíðu okkar fyrir fleiri

Upplýsingar. Þetta er auðveldasta gert 

með því að nota tölvu þar sem þú 

smellir á undirstrikuðu línur texta til að 

fletta.

Hæfileikaríkur fólkinu og fashionistas 

sem vilja til að vinna með okkur, 

vinsamlegast hafðu samband við okkur 

á berlinib@aol.com eða DM á 

Instagram. Við erum alltaf opin til að 

heyra frá gerðum, rithöfundar,

ljósmyndarar, stylists, förðunarvörur 

listamenn, setja hönnuðir, tíska 

hönnuður, auglýsendur og aðra 

áhugasama birtingarmyndir sem 

vilja leggja sitt af mörkum.

Sem nýr tímarit, BERLiNiB er 

algjörlega sjálf styrkt. Með toppur af 

the lína búnaði, og mikill bragð og 

skapandi færni okkar

þátttakendur, búa við mjög góðum 

árangri í þessum ramma.

Aristo Tacoma { ljósmyndari í, og Aristo Tacoma { ljósmyndari í, og 

ritstjóri, BERLiNiB; og einnig oft stylist}

Merki: Ritstjórn efni má styrkt af Merki: Ritstjórn efni má styrkt af 

vörumerki tísku. Veruleg stuðningsaðila 

er alltaf bent á editorials og bréf okkar 

á Instagram. Til að setja inn góða 

auglýsingar, 500 pr A3 síðu eða

€ 500 PR A3 síðu eða 

styrkja ritstjórnargreinar, vinsamlegast hafðu 

samband við okkur í gegnum 

berlinib@aol.com eða DM.

Auglýsingar: Auglýsingarnar eru Auglýsingar: Auglýsingarnar eru 

merktar 'Advertisement' eða vörumerki 

er sýnt þannig að það er augljóst. 

Auglýsingar í BERLiNiB tímaritinu, með 

Umbun til módel & ljósmyndara, eru 

einnig settar á Instagram reikning 

okkar.

Innihald hvers birt BERLiNiB 

Magazine er höfundarréttur Stein 

Henning Braten Reusch samnefni 

Aristo Tacoma. Allir þeir sem taka 

þátt í contentcreation eru nefnd (líkön 

eru nefnd sem þeir vilja). 

Óundirritaður efni er því ritstjóra.

BERLiNiB er í boði fyrir frjáls eins góða BERLiNiB er í boði fyrir frjáls eins góða 

PDF Flettanleg á litla skjánum eins 

síma og læsileg á stórum skjá eins og 

tölvu. Þar sem það er engin áskrift 

gjald, bjóðum við alla sem finnst 

upplyftum af tímaritinu okkar til að gefa; 

sjá heimasíðu fyrir upplýsingar.

Tækni inniheldur: 

Nikon Df, Nikkor w / VR, KDE Neon, 

Gimp, LibreOffice, FontLibrary.org, og 

PC Android-x86 vettvang. Þegar 

BERLiNiB er að fullu fjármagnaður af 

viðskiptalegum samningum og 

auglýsingar, munum við nota svipaða 

kóngafólk leturgerðir gegnum keypti 

leyfi.



The flestirThe flestir

Eftirsóttur 

Aukahlutir

fyrir Vor / Sumar 

2019

Af Nathalie Sophia, 

@fashionjudgment, BERLiNiB 

Tíska styrktarforeldra,

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

Frá enduruppgötva innri barnið að 

lokum þreytandi þá brjálaður hæll, er 

stefna af the árstíð er flaunting þínu 

einstaklingseinkenni.

1. Hár niður, prjónar upp!

Veðrið er að hita upp, svo, frekar en sviti það 

í fötu húfu eða öðrum Húfur, hvers vegna ekki 

skipta á aukahlutum hár? Frá Versace hár pins 

á Prada spangir, eru hár fylgihlutir fara til 

tísku-stúlkunnar fyrir tímabilið. Fæst í 

mismunandi litum og stíl, frá litríkum hjartalaga 

Snap-úrklippum sem tala til innri barnið, að gull 

úrklippum skreyttar með perlum til að sýna burt 

sígildum fegurð þína. Hár fylgihlutir má finna í 

verslunum hár-tíska eða í verslunum hratt tísku 

eins Zara, þannig að það er eitthvað til föt 

sérhver stíl og fjárhagsáætlun.

2. Cowboy stígvélum

Yee-ha! Fyrir alla borgina stelpur, landið útlit er 

aftur! Street-stíl influencers eins Kendall Jenner 

og Rosie HuntingtonWhitley hafa sést klettur 

kúreki stígvélum fyrir bæði dag og nótt tilefni. 

Jafnvel Karl Lagerfeld, sem því miður lést í 

febrúar á þessu ári, gaf þetta klassískum stíl 

skóm stimpil samþykkis lögun kúreki stígvélum 

á sínu Fendi FW18 flugbraut safn. Kúreki 

stígvélum hafa skilað á almennum og það lítur 

út eins og þeir eru hér til dvöl. Fyrir fullkomna 

degi í nótt útbúnaður, para stígvél með flowy 

Bohemian-stíl maxidress.

3. mule-Heels

Skófatnaður er aukabúnaðurinn Vor / Sumar 

2019. Ef kúreki stígvél eru ekki þinn hlutur, ekki 

örvænta! Það eru aðrar leiðir til að gera 

yfirlýsingu með skóna. Ef þú elskar múla fyrir 

hversu þægilegt og þægilegur-til-vera

Þeir eru besta leiðin til að lyfta stíl er að bæta 

við kitten hæl. kettlingur hæl múla Balenciaga 

hafa langa, Pointy tá virði að standa upp fyrir og 

vinsæll verslanir eins og Mango og Topshop 

einnig hafa margvísleg stíl til föt skrefið.

4. HUGE 

gleraugu

Fyrir þá sem eru enn að reyna örlítið 

sólgleraugu stefna: það er í lok hringrás þess 

svo nú gæti verið síðasta tækifæri. Major tísku 

hús eru nú hafnar stílhrein en ekki hagnýtur stíl 

sólgleraugu, skipta þeim sjálfur minnir skjöldu 

eða árangur gleraugu. Frá Loewe til samvinnu 

Heron Preston með Nike, 'mótorhjólamaður 

sólgleraugu' og þá er innblásin af hlífðar 

augnaskolvatn eru nýju IT útlit.

5. TINY handtöskur 

Eru örlítið handtöskur hagnýtur? Nei En eru þeir 

skemmtileg? Nú já. Og gera þeir öskra tísku? 

Algjörlega. Fyrir þá sem hugsa lítið poka getur 

ekki passa neitt og er því alveg gagnslaus, láta 

mig brjóta það niður fyrir þig: Þegar þú ferð út 

með vinum, allur þú þörf er sumir peningar eða 

greiðslukort, kannski sumir Lippy og takkana . 

Þú getur passa allt sem í pínulitlum poka! Hvað 

um þinn? Jæja, fyrir flest okkar, það er í hendi 

okkar mest af þeim tíma engu að síður, svo 

hvers vegna ekki að gefa pínulitlum pokanum 

tækifæri? Eftir allt saman, hver getur sagt nei 

við Handlagni ör-stór töskur Jacquemus er?

6. Crazy eyrnalokkar

'Tis the árstíð til að fara brjálaður! Ég meina, 

getur þú í raun ekkert rangt þegar þú hefur 

sjálfstraust til að rokka hvað þú ert þreytandi 

eins og þú fékk bara út af flugbrautinni á Milan 

Fashion Week. Eftir hoop eyrnalokkar þróun, 

höfum við nú verið að fagna með nýja stefna í 

hringinn deild og það er ... vel, hvað sem þú vilt! 

Ef þú þarft smá leiðbeiningar um mest smart 

leið til að nálgast þessa þróun, hér er það: 

Gerðu það stór. Loewe, Chloe, Givenchy og 

jafnvel eigin herra Mílanó af glæsileika og 

fágun; Giorgio Armani, vitum öll að þegar það 

kemur að eyrnalokkum, stærri er örugglega 

betri á þessu tímabili.

skáp 7. víking ömmu

Fyrir þá sem þurfa á stuðningi subtler leið til 

accessorise, og þeir sem óttast að earlobes 

þeirra vilja ekki vera fær um að halda þunga 

stykki, mælum við með að þú fara í skáp ömmu 

þinnar og fundið nokkur perlur. Og, á meðan þú 

ert á það, sjá hvort þú getur fundið nokkrar 

kitten-heeled, hjálpartækjum útlit skó líka. Ef þú 

ert heppinn, þeir vilja passa. Nokkuð sem lítur 

út eins og það gæti vinna á Simone Rocha 

flugbraut er fullkominn. Á síðasta tímabili var allt 

um jafnrétti fluidity í tísku kvenna; lögun 

lýsingarorð suiting og slaka-passa hnappinn 

upp skyrtur. Þessi árstíð er um að brúa bilið milli 

kvenkyni styrk og vulnerablity; Sakleysi barns 

ásamt mjúkum hógværð konu. Þetta hugtak er 

hvetjandi

hönnuðir tísku kvenna og hjörtu kaupenda. 

Sameinar klassíska suiting og djörf kvenleg 

silhouettes screams stúlka orku, og við elskum 

hana.

8. Square tá

Það var tími, þegar langur, Pointy ábending var 

minnst smart skór stíl, en Balenciaga breyttist 

þessi skynjun með frægi Knife stígvél. The 

Pointy ábending er enn í tísku val, en nákvæm, 

beint skera er ákveðið að framan, hlaupari á 

þessu tímabili. Beitt til skó og stígvél eins, veldi 

tá býður upp á sléttur og nákvæman útlit, sem 

geta hæglega stíll til föt hvaða tilefni. Sumir af 

the áhugaverður stíl eru þau frá minna þekkt 

vörumerki, svo sem múla og hár-heeled skó frá 

Mach & Mach og lagaður hælum frá Nicole 

Saldaña.

9. Scarf meðferð

Það hefur verið smá stund síðan við talið scarfs 

æskilegt aukabúnað fyrir hvaða árstíð öðrum en 

veturna, þegar tilvist þeirra hefur meira að gera 

með hvössu kulda en að gera tísku yfirlýsingu. 

Klútar eru aftur á þessu tímabili, en ekki 

endilega um háls okkar. The floaty lengdir efni 

eru fullkomin aukabúnaður til að lyfta uppáhalds 

poka með eigin stíl. Ef þú ert ekki í 

accessorising töskur, getur þú alltaf farið í 

hugrakkari val: Vefðu trefil um höfuðið í stíl sem 

minnir á 1950

Hollywood tákn Grace Kelly og Jackie O.

10. Upphafleg 

nostalgía

Heimþráin stefna, aðallega áherslu á 70s og 

80s stíl, hefur alveg tekið yfir tísku iðnaður, og 

hvaða betri leið til að finna upprunalegu og töff 

stykki en uppskerutími og secondhand 

verslanir? Hugmyndin um alla þreytandi sama 

nákvæmlega hlutur er ekki tilvalið fyrir alvöru 

tísku elskhuga með einstaka tilfinningu fyrir stíl. 

Flest tíska aficionados eru stoltir af því að vera 

öðruvísi og eins og að vera stykki sem eru einir 

og frumlegt, en fá stykki sérsmíðað er dýrt, og 

ekkert segir 'einkarétt "eins oneof-a-góður stykki 

með mjög eigin sögu þess. Þess vegna versla í 

vintage verslunum er eitt af uppáhalds 

dægradvöl okkar og eitthvað sem við mælum 

alla. Þú getur fundið nokkrar satt gems meðal 

allra óreiðu.



Stíll Real 

Genz 

þú 

hélt þú 

vissir Gen Z

stíll, 

fegurð og rawest þætti 

2019 sumar tísku 

þróun: láta hugann 

laust, en glæsilegur svo

Style viðurkenning: Tvær gamlar 

þættir í þessu langa 

ritstjórnargrein, þar á meðal 

þætti lit, innblásin af 

framúrskarandi vinnu Enrique 

Vegga er með Jasmine Tookes í 

Harper basarinn, Nov'18, 

Kasakstan.

Cover Model, tíska líkan í þessari 

ritstjórnargrein: Elmayahh, @elmayahh Mua: 

Myrto Departez, @myrto_departez
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studio.p56
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Föt og hár hæll TATU BY SUELITA, 

@tatu_by_suelita Hafnarfjörður by 

Stradivarius, @stradivarius

Tóbak poki af pokum Simona, 

@pouches_simona

Vintage búnað frá 
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My 

ungmenni 

er 

þitt

Keyra í burtu frá 

fullorðinsár í 

unglingsárum

Af Nathalie Sophia @fashionjudgment, 

BERLiNiB Fashion styrktarforeldra, 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

Haust / Vetur 2018 færði okkur sterka sýn á 

kvenleika. Greindur, sterk-willed og einn sem 

þarf ekki að flagga líkama hennar, en gæti verið 

gott að vera eitthvað laus-mátun og þægilegt, 

eins yfirstærð föt. Ást fyrir föt í eins yfirstærð föt. Ást fyrir föt í 

kvenna s 

's 

skápum hefur verið kveikt og skápum hefur verið kveikt og 

mun vafalaust vera í tittur um núverandi árstíð 

og mörgum tímabilum að koma. Nýlegar tísku 

vikur hafa kynnt afslappað suiting í

Haust / Vetur 2019 söfn. 

Buxur hafa verið borinn af mönnum um aldir, á 

meðan konur tók þá upp eins seint og um 1930. 

Sumir af stærstu áhrifavöldum þess 

hreyfingarinnar voru Marlene Dietrich, hreyfingarinnar voru Marlene Dietrich, 

Katherine Hepburn og Coco 

Chanel.

Þó svo að konur og karlar eins hafa nú gert 

buxur hefta hluta fataskápnum sínum, er vert að 

málið er tákn um vald og karlmennsku. Jafnvel í 

nútímanum, konur sem klæðast jakkafötum tjá 

tilfinningar styrk og kraft þegar þreytandi þá.

Portraying sterka viðveru framan aðra og fá 

uppörvun traust er æskilegt áhrif, en enginn 

maður eða kona er sterk á öllum tímum. Við 

erum ekki alltaf ábyrgir fullorðnir, og það er 

enginn vafi á því að þeir sem bera of mikla 

ábyrgð langar til að brjóta frjáls stundum.

Adolescence, skilgreint sem tímabilið milli Adolescence, skilgreint sem tímabilið milli 

bernsku og fullorðinsára, er bernsku og fullorðinsára, er 

fullkominn orð til að nota þegar lýsa meirihluta 

þróun hringrás á flugbrautir á þessu tímabili. 

Þótt orðið getur oft haft neikvæð merkingu - 

unglinga með uppreistarmenn og kærulaus 

viðhorf - kjarni unglingsárum er allt öðruvísi. 

suiting vor / sumar 2019 árstíð 'endurspeglar 

meira mýkt og eymsli;meira mýkt og eymsli;

eiginleikar minnir barnaleg og kærulaus æsku. 

Delpozo, Rodarte og handfylli af öðrum 

hönnuðum, sem vefa unglinga þema í næstum 

hvert og eitt af söfnum þeirra, hafa nýlega verið 

fylgt eftir með Marc Jacobs og ekki fylgt eftir með Marc Jacobs og ekki 

síst Prada, sem kynnt höfuðdúka og síst Prada, sem kynnt höfuðdúka og 

schoolgirl-innblástur útlit með Oxford skór, 

belowthe hné sokkum, barn-dúkkuna kjóla, 

Cashmere peysur með hvítum kraga skyrtu, og 

ýmsum boga skreytingar. Unglegra útlit er 

einnig að finna á Dior, sem kynnt ýmsar 

ballerinainspired útlit, bera sakleysi barns með 

skó Ballerina, spangir og Tutu-innblástur pils.

En höfuð-til-tá líta innblásin af sakleysi æsku 

mega ekki passa allt, vísbending er að byrja 

með litlu hlutina. Óháð aldri eða persónulegum 

stíl, getur hver sem laumast hár aukabúnaður 

eins og headband eða hairpins í daglegu eða 

fleiri formlega útlit þeirra. Annar frábær leið til að 

framkvæma þessi þróun í fataskápnum þínum 

er í formi sokkavörur. Hreinn sokkar af ýmsum 

lengdum frá ökkla til hné getur gert fullkomna 

aukabúnaður að lyfta einföld og þægileg skó, 

sem gerir þá hápunktur útbúnaður þinn. Besta 

dæmi um hvernig á að klæðast þeim eru nylon dæmi um hvernig á að klæðast þeim eru nylon 

Erdem, schoolgirlinspired Prada og blúndur 

gleði af Suzanne Rae. Pick innblástur og fara gleði af Suzanne Rae. Pick innblástur og fara 

með það!

American kennari Louis J. Kaplan sagt, "Unglingsárum American kennari Louis J. Kaplan sagt, "Unglingsárum 

táknar innri tilfinningalegum 

röskun, barátta milli eilífrar manna 

vilja til að loða við fortíð og jafn 

öflugur vilja til að fá á við 

framtíðina". Kannski er þetta einmitt það framtíðina". Kannski er þetta einmitt það 

sem tíska er; Ekki bara núna heldur alltaf. Við 

berjast alltaf að viðhalda jafnvægi milli virða 

fortíðina og áhrif hennar, og finna nýjar lausnir 

fyrir betri framtíð. Gæsla það jafnvægi í lífinu er 

nauðsynlegt, og hvers vegna ekki að taka þessi 

hugmynd í fataskápum okkar? Wear 

kynþokkafullur silki kjól með kettlingur-hæll eða 

föt með sætu hairpins. Hvernig óður í a klassískt 

blýantur pils með skyrtu og nylon hné-háum 

sokkum? Tíska er eins og leikvöllur - því meira 

skapandi þú færð, því meira gaman og það er, 

jafnvel þótt ekki allir geta skilið.



Sensual 

þitt

IQ 

Tíska líkan: Maya Melita, @melita_maya Mua: 

Myrto Departez, @myrto_departez

Ljósmyndari: Aristo Tacoma

Staðsetningar: TRANZISTOR 

Cafe-Bistrotheque, Psiri, Athens 

STUDIO P56, Athens, @ 

studio.p56

Merki í þessari ritstjórnargrein: Föt og skór 

frá H & M, & HM

Tóbak poki af pokum Simona, 

@pouches_simona

Vintage búnað frá 

RETROSEXUAL, vefur 

retrosexual.gr

Andy Warhol stól staðsett í fötum geyma Detroit 

nálægt Monastiraki, Aþenu





Tímum 

tölvum 

var 

stofnað af 

vitsmunalegum 

viðleitni 

sumra, og 

við höfum 

nú bylgju 

Áhugi á 

hönnun, 

fegurð, list 

og 

saurlífi, 

ræktað um 

allan heim 

með því 

að þeirri 

tækni. 

Bækur, hvort sem 

líkamlegt eða fulltrúa fleiri 

fleetingly á símum okkar 

og tölvur, örva hugann. 

Tíska líkan Maya sýnir 

þetta með 2019 rák 60s 

vintage.

S ensual IQ S ensual IQ 

selfeducation: 

nokkrar reglur 

þumalfingur

Að líkamlegur, listrænn 

einstaklingur, sem 

líkaminn getur verið á 

huga á skjánum.





Regla # 1:

# Langir fætur 

- - ekki andstæða 

góðra heila





Regla # 2: Fá 

grip á 

líkamlegur 

orðum 

Greint hefur verið frá mörg frábær skapandi 

sálir í mannkyninu hafa talað við sig. Þú 

finnur orð sem passa tilfinningar þínar og 

líkamlegur hugmyndir og svo innsýn vaxa 

og tilfinningar geta breyst. Frekar en að nota 

einföld orð eins og "gott" eða "slæmt" að 

lýsa mynd, finna meira lýsandi orð með 

meiri dýpt að hvetja eigin skilning þinn á því 

sem þú sérð.



Regla 3: # 3: 

Skoða áreiti í 

hófi

A arfur frá 1960, og jafnvel fleiri frá 1970, er að 

sterkari andlega áreiti búa við, því meir sem 

hugurinn berst aftur; nýja "eðlilegt" í heilanum er 

skilgreind með efnafræðilega umhverfi sínu. En 

í heimi þar ofstæki er Rife, og hugur-breyta 

planta efni er verið lögleitt að búa brandnew 

milljarða dollara iðnaði, við skulum ekki 

vanmeta gildi stöku vægum andlega áreiti. 

Hvað hefði Wodehouse verið án drykkju binges 

Bertie, eða Bond Ian Fleming án 

nikótíns-kveiktu aðgerð köflum?



Regla 4: # 3: 

Láta hugtök 

espa líkamann

Verulegur hluti af heilanum er varið til 

líkamlegur / kynferðislega styrkleika og 

hugmyndavinna er nauðsynlegt fyrir fyllsta 

virkjun hennar. Fyrir marga, það er eins konar 

platonsku 'hár' til að vinna með fegurð.







Regla # 5: 

Sleep er 

galdur

Þörfin fyrir svefn eykur á kynþroska vegna 

margbreytileika harmonies eru meiri fyrir 

fullorðna; a

sátt sem felur í sér skammtafræði chesistry 

heilans, sem aðeins sofa getur veitt.



Regla 6: # 3: 

Fibonacci er 

kynhneigð

Leitin að heilbrigðu traustan kynferðislega 

félagi, eða, í þessu æ polyamorous heimi, 

heilbrigð áreiðanlegum samstarfsaðila, er 

hlerunarbúnað í Tölustafir af instinctually þekkta 

eiginleika fegurð þekktur sem 

"The Golden Ratio". The Golden Ratio skiptir 

máli í vísindalegum könnun á tengsl milli heilsu 

og aðlaðandi. The Fibonacci tölur 3, 5, 8 og 

Golden Ratio þeirra

1.618 .. er andlega lyf fyrir líkamlegur tísku 

hönnun komist, fyrir saurlífi IQ. 



TNS

{Satt

Bull Section}

Texti og mynd: Aristo Tacoma

ósvikinn

fakefur

Sumir segja að við erum nú í nýjum aldri. Þú 

gætir hafa tekið eftir því að nokkur vörumerki 

tísku þurfti að gefa út

opinber afsökunarbeiðni eftir að hafa ljómandi 

hugmynd að reyna að selja ekta skinn þeirra 

undir 

yfirskini 'falsa skinn ". Það var selja út, og þá 

hneyksli, og vissulega ekkert til að hlæja um. 

Það trufladi ekki aðeins animalfriendly 

tilfinningar okkar, heldur einnig skaðað dýrin 

sem fóru í þá framleiðslu. A alvarleg mál 

örugglega.

Við gerð samband við vel þekkt prófessor 

Humphrey svikinn af Madland Looniversity og 

bað hann að lýsa þeim aldri sem við búum í, og 

í hnotskurn, hann setti það allt niður í 

póstmódernisma.

"A módernísk myndi kjósa ekta skinn. Þeir 

sem kjósa falsa-skinn eru postthat. Þau eru utansem kjósa falsa-skinn eru postthat. Þau eru utan

allt 

þessi. Svo í stað þess 'póstmódernismans 

"Við getum bara sagt falsa skinn! Það dregur 

upp snyrtilegur, finnst þér ekki? "

Nokkuð ráðvilltur en kannski upplýst, tók við 

rannsókn okkar enn frekar til fólks á götunni, 

biðja þá sumir nokkuð af handahófi spurningar 

sem leitarorðið var "falsa".

Q: Vilt þú frekar falsa hamborgara en ósvikin 

einn, ef þú gætir keypt það á MacDonald er?

A: Ó, Guð minn hvernig frábær það myndi 

vera, falsa hamborgari! Algerlega!

Engin skortir eldmóð þar. annað:

Q: Segjum að þú gætir borðað falsa 

kvöldmat með forseta, á Mars, í falsa 

heimildarmynd, viltu taka þátt?

A: Myndi forseti, ef vera falsa líka?

Q: Já. A: Og Mars ..?

Q: Einnig falsa. A: Wonderful. Ég vil svo að 

elska það.

Falsa, greinilega, er að fá á! Enn annar á 

götunni:

Q: Hæ, við erum að rannsaka hugtakið 

"falsa".

A: Og þar kemur þú?

Q: Við komum frá Journal of Fölsuð 

rannsaka Fake. Segjum sem svo að uppáhalds 

fréttir rás þinn endurnefna sig inn 'Just Fölsuð 

News ". Viltu samt?

A: Awesome! Hvaða ótrúlega hugmynd! Ég 

myndi elska það!

Talandi um falsa hluti virðist vera uppskrift 

fyrir árangursríka samtal. Hér er annað 

dæmi:

Q: Segjum að einhver býðst þér falsa bíl 

fyrir helmingur the verð af alvöru bíl. Vilt þú 

fara fyrir það?

A: Gætirðu aka hvar sem er með því að 

falsa bílinn?

Q: Auðvitað ekki. A: Lovely! Mér finnst 

virkilega að vera heima. Ég myndi elska 

bílinn, endilega!

Til að vera sanngjarn, "falsa" og dýpri merkingu 

þess eru ekki ný og af þessu tímabili eða 

síðasta. The Legendary Pamela Anderson 

Baywatch, sem var vinsæll í miðjum 90s, var 

slóð, Blazer fyrir falsa hugmynd að gera það 

svona langt í mannkyninu. Reyndar var hún ein 

af þeim fyrstu til að átta sig á möguleika til 

fakedom að auka mönnum lífsstíl.

Ms Anderson, sem var mest Baywatch þætti 

fáklædd í bikiní, er höfundur þessarar E = 

mc2level snillingur mótun varðar útreikning 

hugsanir mannkynsins um falsa: 

"Upholstery er betri en meðferð." Fyrir þá 

sem eru ekki að kynnast hugtakinu "bólstrun", 

þá þýðir það fylling húsgögn. Við getum aðeins 

giska að unga Ms Anderson, í breytingum 

herbergjum sínum á milli fjara kyssa tjöldin, 

fann zen hennar troða ýmsu forn stólum og sófa 

hún haldið þar. Eflaust mjög göfugt áhugamál, 

og gefandi leið til að eyða vara mínútur manns.

Í raun, rannsókn nýlega birt í Journal of 

Fölsuð Science bendir til þess að áklæði er 

meðal bestu áhugamál - alltaf.

Fyrir þá sem eru ekki aðeins háþróaður í 

könnun á fakedom, en einnig í polyamorous 

eða mónó-amorous samböndum, það er - þú 

giska á það - a sími app gert bara fyrir þig. The 

app er kallað "falsa Fölsuð!" og, einu sinni niður 

og tengdur í gegnum Bluetooth í hentugum 

rúmstokkur búnað, kennir það viðskiptavinum 

að læra hvernig á að, vel, falsa falsa O.

Kenningin á bak við alla hugmyndin er 

svolítið óskýr, en við munum gefa það a reyna: 

Höfundum app ákveðið að það er heillandi 

að samstarfsaðila til að vera grunsamlegt að 

félagi hans eða hennar eða samstarfsaðilar 

bara falsaðar fullnægingu þeirra. 

Þetta, auðvitað, myndi hafa áhyggjur þeirra 

sem koma raunverulega og auðveldlega. Og 

það er að takast þetta nákvæmlega áhyggjur að 

við höfum nú frjáls app "falsa falsa", sem kennir 

fólki að gera og örugglega yfir-do (þannig að 

það lítur út í raun eins og a falsa) allt sem fólk 

gerir til að falsa fullnægingu hegðun, kannski að 

í raun leyna þeirri staðreynd að þeir eru með

einn eða jafnvel margir ósvikin orgasms. 

The app er gagnvirk og tekur eitt til erfiðleika 

læra hvernig á að varpa 

falsa-svo-itlooks-like-a-falsa skref fyrir skref.

Á að smella á hnappinn, það gefur þér 

fimmtán sekúndur til að fá tilbúinn, þá gefur þér 

stig eftir því hversu inauthentic screams eru. 

Einn af tillögum þeirra, sem sýnt í (djúpum 

falsa) vídeó sem felur í sér orðstír, er að öskra á 

óneitanlega fölskum hátt og algerlega úr takti. 

Annar tillaga er að segja mikið af klisjum rétt 

eftirá eins og "Það var það besta sem ég hef 

nokkurn tíma haft" og svipað bull.



Skýringar 

innblásin af vísindum

Heila og 

líkama

tíðni meðan hlátur 

og kynlíf

Texti: Aristo Tacoma

Vísindi húmor er ekki í sjálfu sér gamansamur. 

Það gæti verið lýst sem leiðinlegur rannsókn 

sem miðar að því að svara spurningum eins og: 

Hvað eru kynjamunur milli magns af hlátri ?; 

Hvaða hljóð tíðnir fólk að búa á hlátri ?; Að 

hvaða marki er hlátur óháð menningu ?;

Hvert er hlutverk hlátri í 

barnanna heilanum 

's 

Þróun?

Á sama hátt (og alvarlega), eru rannsóknir á 

annað lífeðlisfræðilegt fyrirbæri áherslu á 

mönnum sem deilir nokkrar algengar aðgerðir 

með hlátri: fullnægingu.

Þriðja svæði rannsókna, sem er í tengslum 

við báðum sviðum, er að 

electroencephalography, fleiri almennt þekktur 

eins og EEG. EEG, ásamt fleiri tæknilega 

flóknari leiðir til að mæla virkni heilans, gefur 

vísbendingu um hvað gengur á í heilanum frá 

hvað gæti verið lýst sem auga fugl er. Íhuga að 

heilinn er eins og borg; fuglinn flýgur heilinn er eins og borg; fuglinn flýgur 

yfir borgina, og fljótt fær mynd af 

stóru myndinni. Þetta er EEG.

Sum þessara birtingar hægt að flokka í 

hefðbundnum EEG hrognamál, sem "bylgjur 

heilans". Það er sérstaklega sett af bylgjum á 

milli 8 og 13 Hertz (lotur á sekúndu) sem hefur 

vakið athygli vísindamanna í sköpun. Þessi 

svokallaða "alfa ástand" heilans tengist slíkum 

fyrirbærum eins slökun, fjörugur sköpun, 

tilfinningu flæðandi ánægju, og almennt draga 

úr verkjum og ótta.

Vísindamenn hafa komist að því afslappaðir 

form af hlátri Mynda Bylgjur á milli 8 form af hlátri Mynda Bylgjur á milli 8 

og 13 Hertz-- þannig að auka alfa heilans og 13 Hertz-- þannig að auka alfa heilans 

ástand. Tilvist þessar bylgjur, esp. þegar þeir 

eru mikil og fylgni, eykur sköpunargáfu og 

einnig indepth læra.

Búðirnar vísindamanna sem starfa við 

flóknari þema kynferðislega örvun hefur fengið 

nokkrar tengdum finnur:

Á kynferðislegri örvun, alfa bylgjur í 

heilanum hafa tilhneigingu til að aukast. Það 

segir þá, að kynferðisleg örvun leiðir til örvunar 

getur dregið tilfinningar sársauka og ótta hjá 

mönnum.

Post-fullnægingu, að jafnaði, alfa bylgjur 

strax lækka. Það er Latin orð fyrir þetta: eftir 

samfarir tristesse.

Þessi rannsókn gefur til kynna að það er 

ekki bara að tala við segja að besti hluti af kyni 

kann að vera rétt fyrir fullnægingu.

Þó að hljóð tíðni Þó að hljóð tíðni 

hlátur fara í kHz, eða kíló-Hertz svið, og hlátur fara í kHz, eða kíló-Hertz svið, og 

á meðan sumir kynferðislegri titringur örvun falið 

tugi Hertz, there ert sumir kross-utanríkis staðir 

fyrir gráðugur rannsókn á mikilvægi 8-13 Hertz 

fyrirbæri í heila og líkama.

Þetta tiltekna tíðni gerist að vera sá að 

næmniseiginleikar frumur í sníps eru næmastar 

fyrir.

Þetta tiltekna tíðni 

- - það sama og fyrrnefndri alfa ástand sem 

eykst á hlátur og kynferðislega örvun - 

dæmigert tll staðar í endaþarms svæðinu á 

kvenkyns fullnægingu (að því marki sem sumir 

vísindamenn benda til þess að að mæla fyrir 

Slík líkamlega titring getur verið leið til að 

stöðva fyrir konu fullnægingu).

Kanna tengsl milli húmor og kynferði frekar færir 

okkur að aldur-gamall spurningu um hvernig á 

að velja besta kynferðislega félagi. Miðað við 

rannsóknir á alfa ástand heila bylgjur, það er 

ekki á óvart að læra að

fyndið fólk "fyndið fólk" 's 

hafa yfirburði í þessari deild. Sir hafa yfirburði í þessari deild. Sir 

Michael Caine, frægi fyrir pólitískum rangar 

hans, myndi líklega sammála. Hann sagði 

frægt, "Þú getur hlegið fleiri konur í rúminu en 

þú getur seduce inn í það, bara svo lengi sem 

þeir hætt að hlæja þegar þú ert í rúminu."

Allar brandara hliðar, vísindin hefur haft 

nokkur alvarleg niðurstöður stuðnings 

athugasemd Caine er. Árið 2016, hópur 

höfunda ljós að

"Samstarfsaðila sem olli highorgasm hið voru 

einkunnir [ í röð] eins og fleiri gamansamur, einkunnir [ í röð] eins og fleiri gamansamur, einkunnir [ í röð] eins og fleiri gamansamur, 

skapandi, heitt, trúr og betri lykta en 

samstarfsaðila sem orsakast loworgasm 

herbergi, og einnig stunda meiri viðleitni til að 

hvetja samstarfsaðila fullnægingu. "(JM 

Sherlock, MJ Sidari, EA Harris, FK Barlow, BP 

Zietsch, Socioaffective Neuroscience & 

Psychology). The 'betur lykta "hluti er enginn 

vafi, góðar fréttir að tísku ilmvatn vörumerki.

Eftir til frekari rannsókna veitir einnig: EEG alfa 

krafti og skapandi eða sjálfsvígshegðun með 

því að A Fink & M Benedek í Neurosci. 

Biobehav., 2014 og rannsóknir gerðar af Nicole 

Prause, Ph.D., einnig í eigin vísindum leikni 

hennar, www.liberoscenter.com



Leit það fyrir 

huga

Tíska líkan í þessari 

ritstjórnargrein: Natalie Rizou, 

@natalierizou Mua: MYRTO 

Departez, @myrto_departez

Ljósmyndari: Aristo Tacoma

Leikmunir og setja hönnun: Maria 

Asimaki

Staðsetning: STUDIO P56, 

Athens, @ studio.p56

Merki í þessari 

ritstjórnargrein:

Buxur, stuttbuxur, blússa, jakka, hár 

heeled skór frá ZARA, @zara

Sportfatnaður eftir Guess, 

@guess

Lingerie brjóstahaldara 

með LK náinn, 

@lk_intimate

Lífræn 

Turing Próf 

Frá Dune í Matrix, frá 

Foundation við Star 

Wars, frá Stanley 

Kubrick & 

AC Clarkes 

's 

vinnur að nýjustu 

áhrifamesta Star Trek: 

uppgötvun Netflix / 

CBS, ímynduðu 

skammtafræði líffræði 

alhliða huga og 

tilfinninga heldur á að 

þrýsta á landamærum 

skáldskapar og veitir 

hvatir til tísku



21 

öld:

Turing Próf:

hún 

athugar hvort 

mindless tölvuforrit 

getur bjáni fólk í 

hugsa að þeir 

hafa hug

A framtíðinni 

öld, mögulegt

Lífræn 

Turing Próf:

Hún beinist að 

framandi aðila til 

að uppgötva 

skoðun þeirra 

hvort 

--

þeir hafa hugsanir, 

tilfinningar og 

kannski ást fyrir 

okkur mannfólkinu



I. HLUTI: MIND 

AND BEYOND

Consciousnes

s ... flæðir. [...] rennur. ] Rennur. 

Fljót eða"River" eða "Eða

straum eru "River" eða "Eða

Myndlíkingar sem 

það er lýst 

eðlilegast. Í að tala 

um það hér, við 

skulum kalla það 

streymir hugsun, af 

consciousnes

s, eða af 

huglægum lífs.

- - William 

James



Consciousnes s er 

ekki hægt að færa í 

líkamlegum 

forsendum. Því að 

consciousnes s er

alveg 

grundvallaratriði

. Það er ekki hægt 

að færa í skilmálar 

af neinu öðru.

- - Erwin 

Schrödinger



Innri vitni er 

sjálf af hreinu 

vitund, sem þó 

takmarkalaus 

og 

óbreytanlegur, 

skynjar 

sköpun í 

gegnum býr í 

huga.

- - Patanjali



Það fallegasta 

sem við getum 

upplifað er 

dularfulla. Það er 

uppspretta allrar 

sannrar listar og 

vísinda.

- - Albert 

Einstein



Á skammtafræði 

stigi það er engin 

munur á milli 

líffræði og 

eðlisfræði.

- - Bryan Fuller & 

Alex Kurtzman, í 

Star Trek þeirra 

"River" eða

Discovery "EðaDiscovery "Eða

Alheimurinn er 

vitlaus, örlítið 

vitlaus.

- - Allen 

Ginsberg

Á dýpra stig ... 

[...] rennur. ] Rennur. 

Sama og 

consciousn ESS 

eru ... [...] rennur. ] Rennur. 

óaðskiljanleg og 

samofin David 

--

Bohm



Vitandi aðra er 

upplýsingaöflun

- - Lao Tzu

hugur þinn, þetta 

heim af vitund, er 

stjörnuhimininn 

alheimurinn. 

Þegar þú ýta burt 

með fæti þínum, 

verða þúsund 

nýir vegir skýr.

- - Rumi



Elska [...] umgerð 

s sérhver vera og 

nær hægt að 

faðma alla sem 

skal vera.

- - Khalil Gibran

Ég held ekki ást 

sem ástæðu. Ég 

held að ást kemur 

fyrst og síðan 

ástæður fylgja.

- -

Chimamanda 

Ngozi Adichie



Kenningin er 

brjálaður, en það 

er ekki Er ekki 

brjálaður nóg til að 

vera satt. Niels 

Bohr

--



Ekki aðeins er 

alheimurinn 

útlendingur en við 

held, að það er 

útlendingur 

en við getum 

hugsað ..

- -Werner 

Heisenberg



ORGANIC Turing 

Próf

HLUTI II:

Hugur / 

líkami 

Í 

dansari s Er ekki 

Líkaminn, sjáum við 

. . .[...] rennur. ] Rennur. 

eitthvað um 

kraftaverk sem er 

mannvera.

Martha --

Graham

Á 20. öld, vísindi 

stundað oft 

hugmyndina um 

hagræðingar sem 

tilheyra heilans og 

líkamans sem 

aðskilin. Eins og við 

neared öld, heilinn var

talin sæti tilfinning 

og líkamann eins 

greindur

Nú, á 21. öld, 

undirvitund hugur, 

skynjaði td með 

þörmum tilfinning, 

er talin nánast 

óendanlega fær, 

og

hlutar forn 

Philosoph y má 

gera ferskt 

skynsamleg

Þú getur ekki sannað 

tilvistarleysi 

sálarinnar sem þú 

; þú

bara að taka það á 

trú. Woody Allen

--

Í hvert skipti sem heilinn 

hermir skynjun inntak, 

undirbýr það sjálfvirka 

breytingar í líkamanum sem 

hafa tilhneigingu til að breyta 

tilfinningar þínar. lisa 

Feldman

--

Barrett

líkami dansari er 

einfaldlega lýsandi 

birtingarmynd 

sálarinnar. 

- - Isadora 

Duncan



The máttur 

af the góðs 

hælis í eðli 

falleg.

--Plato

Fólk sem hefur 

meira 

interoceptive getu 

hafa

meiri virkni af 

heilaberki 

[...] rennur. 

heila svæði, ] Rennur. 

sem gerir þá grein 

meira af 

[...] rennur. ] Rennur. 

tilfinningar.

- - Daniel 

Coleman

Ég veit ekki af 

hverju ég gerði 

það, ég veit ekki 

af hverju ég naut 

þess, og ég veit 

ekki af hverju ég 

geri það aftur.

Socrates-Socrates



Vagus taug ... 

[...] rennur. ] Rennur. 

tengir þörmum til 

heilans. Robert

--

Martone

Orka huga er 

kjarni lífsins. 

Aristotl

-- E
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