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De MestDe Mest

soughtafter 

Tilbehør

for vår / sommer 

2019

Av Nathalie Sophia, 

@fashionjudgment, BERLiNiB 

Fashion korrespondent,

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

Fra å gjenoppdage din indre barnet til 

slutt på seg de sprø hæler, er trenden 

av sesongen flaun din 

individualitet.

1. Hair ned, pins opp!

Været varmes opp, så i stedet for å svette det 

ut i en bøtte lue eller annet hodeplagg, hvorfor 

ikke bytte til hår tilbehør? Fra Versace hårnåler 

til Prada pannebånd, hår tilbehør er mote-jentas 

go-to for sesongen. Tilgjengelig i forskjellige 

farger og stiler, fra fargerike hjerteformede 

snap-klipp som taler til din indre barnet, til gull 

klipp pyntet med perler til å vise frem tidløs 

skjønnhet. Hår tilbehør kan finnes i high-fashion 

butikker eller på fast-fashion butikker som Zara, 

så det er noe for enhver stil og budsjett.

2. Cowboy støvler

Yee-ha! For alle byens jenter, er landet 

tilbakeblikk! Street-style påvirkere som Kendall 

Jenner og Rosie HuntingtonWhitley har blitt 

oppdaget rocking cowboystøvler for både dag 

og natt anledninger. Selv Karl Lagerfeld, som 

dessverre gikk bort i februar i år, ga denne 

klassiske stilen av fottøy godkjenningsstempel 

av med cowboy boots i hans Fendi FW18 

rullebanen samling. Cowboy boots har returnert 

til mainstream, og det ser ut som de er kommet 

for å bli. For den perfekte dag til natt antrekk, 

pare støvlene med en flowy bohemaktige 

maxidress.

3. stabeis-hæler

Fottøy er tilbehøret av våren / sommeren 2019. 

Hvis cowboy støvler er ikke noe for deg, fortvil 

ikke! Det finnes andre måter å gjøre en uttalelse 

med skoene dine. Hvis du elsker muldyr for 

hvor behagelig og lett å bære

de er den beste måten å heve din stil er å legge 

en kattunge hæl. Balenciaga sin kattunge hæl 

muldyr har en lang, spiss tå verdt å stå opp for, 

og populære butikker som Mango og Topshop 

har også en rekke stiler tilgjengelig for å passe 

din trinn.

4. store 

briller

For de som ennå til å prøve den lille solbriller 

trend: det er på slutten av sin syklus, så nå kan 

være din siste sjanse. Store motehusene er nå 

avvise stilig, men ikke-funksjonell stil solbriller, 

og erstatte dem med seg minner om skjold eller 

ytelses briller. Fra Loewe til Heron Preston 

samarbeid med Nike, 'biker solbriller' og de 

inspirert av vernebriller er det nye IT utseende.

5. TINY håndvesker 

Er små håndvesker funksjonell? Nei, men de er 

morsomme? Vel ja. Og gjør de skrike 

FASHION? Mest sannsynlig. For de som tror at 

en liten pose kan ikke passe noe og er derfor 

helt ubrukelig, la meg bryte det ned for deg: Når 

du går ut med venner, er alt du trenger litt 

penger eller et kredittkort, kanskje noen lippy og 

nøklene . Du kan passe alle som i en liten pose! 

Hva om telefonen? Vel, for de fleste av oss, er 

det i vår hånd mesteparten av tiden uansett, så 

hvorfor ikke gi den lille posen en sjanse? Tross 

alt, hvem kan si nei til Jacquemus sin 

håndlagde mikrostore kofferter?

6. Crazy øredobber

'Tis sesongen for å gå gale! Jeg mener, du 

virkelig kan gjøre noe galt når du har tillit til å 

rocke hva du har på deg som om du fikk av 

rullebanen på Milan Fashion Week. Etter hoop 

øredobb trend, har vi nå blitt møtt med en ny 

trend i ørering avdelingen, og det er ... vel, 

gjøre hva du vil! Hvis du trenger litt veiledning 

med hensyn til den stiligste måten å nærme seg 

denne trenden, her er det: Gjør det stort. 

Loewe, Chloe, Givenchy og selv Milan sin egen 

herre av eleganse og raffinement; Giorgio 

Armani, alle vet at når det kommer til 

øredobber, er større definitivt bedre denne 

sesongen.

7. Raiding bestemors 

skap

For de som trenger en mer subtil måte å 

tilbehør, og de som frykter at deres øreflippene 

ikke vil være i stand til å holde tunge biter, 

anbefaler vi at du går inn i din bestemors skap 

og finne noen perler. Og mens du er i gang, se 

om du kan finne noen kattunge heeled, 

ortopediske utseende sko også. Hvis du er 

heldig, vil de passer. Noe som ser ut som det 

kunne fungere på en Simone Rocha rullebanen 

er perfekt. Forrige sesong var alt om kjønn flyt i 

kvinners mote; med maskuline suiting og 

avslappet-fit knappen opp skjorter. Denne 

sesongen er omtrent bygge bro over gapet 

mellom feminin styrke og vulnerablity; uskyld av 

et barn kombinert med den myke mildhet av en 

kvinne. Dette konseptet er inspirerende

designere av kvinners mote og hjertene til 

kjøpere. Kombinerer klassisk suiting og fet 

feminine silhuetter skriker girl power, og vi 

elsker det.

8. Square tå

Det var en tid, da en lang, spisse tuppen var 

den minst fasjonable sko stil, men Balenciaga 

endret at oppfatningen med den beryktede 

Knife boot. Den spisse tuppen er fremdeles et 

fasjonabelt valg, men presis, rett snitt er 

definitivt front-runner denne sesongen. Anvendt 

til sandaler og støvler like, tilbyr torget tå en 

elegant og presis utseende, som lett kan bli 

stylet som passer til enhver anledning. Noen av 

de mest interessante stiler inkluderer de fra 

mindre kjente merker som muldyr og høyhælte 

sandaler fra Mach & Mach og formet hæler fra 

Nicole Saldaña.

9. skjerf 

manipulering

Det er en stund siden vi betraktet skjerf en 

ønskelig tilbehør til noe annet enn 

vintersesongen, når deres tilstedeværelse har 

mer å gjøre med den bitende kulden enn å lage 

en fashion statement. Skjerf er tilbake denne 

sesongen, men ikke nødvendigvis rundt halsen. 

De floaty lengder av materialet er det perfekte 

tilbehøret for å heve din favoritt bag med din 

egen unike stil. Hvis du ikke er i accessorising 

poser, kan du alltids gå for en modigere valg: 

Pakk et skjerf rundt hodet i en stil som minner 

om 1950-tallet

Hollywood-ikoner Grace Kelly og Jackie O.

10. Original 

nostalgi

Nostalgi trend, i hovedsak fokusert på 70- og 

80-tallet stil, har fullstendig tatt over 

moteindustrien, og hvilken bedre måte å finne 

originale og trendy stykker enn i vintage og 

bruktbutikker? Ideen om alle iført de samme 

ting er ikke ideelt for en ekte mote kjæreste 

med en unik følelse av stil. De fleste mote 

aficionados er stolte av å være annerledes og 

liker å ha brikker som er eksklusive og originale, 

men får brikker skreddersydde er dyrt, og 

ingenting sier 'eksklusive' som en oneof-a-kind 

stykke med sin egen historie. Det er derfor 

shopping i vintage butikker er en av våre favoritt 

tidsfordriv og noe vi anbefaler til alle. Du kan 

finne noen virkelige perler blant alt kaoset.
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Min 

du dette 

yours

Kjører vekk fra 

voksenlivet inn 

oppvekst

Av Nathalie Sophia, @fashionjudgment, 

BERLiNiB mote korrespondent, 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

Høst / vinter 2018 brakte oss en sterk visjon om 

femininitet. Intelligent, viljesterk og en som ikke 

trenger å flaunt kroppen hennes, men 

foretrekker å ha noe løstsittende og behagelig, 

som en overdimensjonert dress. Kjærligheten som en overdimensjonert dress. Kjærligheten 

for dresser hos kvinner s 

's 

skap har blitt antent og vil sikkert skap har blitt antent og vil sikkert 

forbli i tack hele inneværende sesong og mange 

sesonger framover. Siste mote uker har 

presentert avslappet suiting i

Høst / vinter 2019 samlinger. 

Bukser har blitt båret av menn i århundrer, 

mens kvinner plukket dem opp så sent som i 

1930-årene. Noen av de største påvirkere av at 

bevegelse var Marlene Dietrich, bevegelse var Marlene Dietrich, 

Katherine Hepburn og Coco 

Chanel.

Selv om kvinner og menn har nå gjort bukser en 

stift del av garderoben, er det verdt å merke seg 

at drakten forblir et symbol på makt og 

maskulinitet. Selv i moderne tid, kvinner som 

bærer drakter uttrykke følelser av styrke og 

makt når man bærer dem.

Portretterer en sterk tilstedeværelse foran andre 

og får et løft av tillit er en ønskelig effekt, men 

ingen mann eller kvinne er sterk hele tiden. Vi 

er ikke alltid ansvarlige voksne, og det er ingen 

tvil om at de som bærer for mye ansvar ønsker 

å bryte fri til tider.

Oppvekst, definert som perioden mellom Oppvekst, definert som perioden mellom 

barn og voksen, er det perfekte ordet å barn og voksen, er det perfekte ordet å 

bruke når de beskriver de fleste trender 

sirkulerende rullebanene denne sesongen. Selv 

om ordet kan ofte ha negative konnotasjoner - 

tenåringer med opprørske og uforsiktig 

holdninger - essensen av ungdomsårene er 

mye annerledes. Spring / Summer 2019 

sesongen suiting reflekterer mer mykhet sesongen suiting reflekterer mer mykhet 

og ømhet;

kvaliteter som minner om en naiv og uforsiktig 

ungdom. 

Delpozo, Rodarte og en håndfull andre 

designere, som vever den unge tema i nesten 

hver og en av sine samlinger, har nylig blitt 

etterfulgt av Marc Jacobs og etterfulgt av Marc Jacobs og 

spesielt Prada, som introduserte spesielt Prada, som introduserte 

pannebånd og en skoleinspirert look med 

Oxford sko, belowthe-knestrømper, baby-doll 

kjoler, kasjmir gensere med hvit skjorte krage, 

og en rekke bow dekorasjoner. Mer 

ungdommelig utseende kan også bli funnet på 

Dior, som presenterte en rekke ballerinainspired 

utseende, bærer uskyld av et barn med 

ballerina sko, pannebånd og tutu-inspirert 

skjørt.

Mens en head-to-toe utseende inspirert av 

uskyld av ungdom kanskje ikke passer alle, er 

en ledetråd til å begynne med de små tingene. 

Uavhengig av alder eller personlig stil, kan 

hvem som helst snike et hår tilbehør som et 

pannebånd eller hårnåler i deres daglige eller 

mer formell utseende. En annen fin måte å 

implementere denne trenden inn i garderoben 

din er i form av strikkevarer. Sheer sokker av 

varierende lengder fra ankelen til kneet kan 

gjøre det perfekte tilbehøret for å heve enkle og 

komfortable sko, noe som gjør dem 

høydepunktet av antrekket ditt. De beste 

eksemplene på hvordan man skal bruke dem er nylon eksemplene på hvordan man skal bruke dem er nylon 

Erdem, schoolgirlinspired Prada og blonder 

glede av Suzanne Rae. Velg din inspirasjon og glede av Suzanne Rae. Velg din inspirasjon og 

gå med det!

Amerikanske pedagogen Louis J. Kaplan sa: “Ungdomstiden Amerikanske pedagogen Louis J. Kaplan sa: “Ungdomstiden 

representerer en indre 

følelsesmessig omveltning, en 

kamp mellom det evige 

menneskelige ønske om å klamre 

seg til fortiden og like kraftig ønske 

om å komme videre med 

fremtiden”. Kanskje dette er akkurat hva fremtiden”. Kanskje dette er akkurat hva 

mote er; ikke bare nå, men alltid. Vi kjemper 

alltid for å opprettholde en balanse mellom å 

verdsette fortiden og dens påvirkninger, og finne 

innovative løsninger for en bedre fremtid. Holde 

det balanse i livet er viktig, og hvorfor ikke ta 

den ideen i våre garderober? Bruk en sexy 

silkekjole med kattunge hæler eller en dress 

med søte hårnåler. Hva med en klassisk blyant 

skjørt med en skjorte og nylon kne høye 

sokker? Mote er som en lekeplass - jo mer 

kreativ du kommer, jo mer moro det er, selv om 

ikke alle kan forstå.
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Andy Warhol stol plassert i klær lagre DETROIT 

nær Monastiraki, Athen





Epoken 

med 

datamaskiner var 

grunnlagt 

av 

intellektuelle 

innsatsen 

til noen, 

og vi har 

nå en 

bølge av 

interesse 

for design, 

skjønnhet, 

kunst, og 

sensualitet, 

spredte 

over hele 

verden 

ved at 

svært teknologi. 

Bøker, enten fysisk eller 

representert mer 

fleetingly på våre telefoner 

og PCer, stimulere sinnet. 

Fashion modell Maya 

demonstrerer dette med 

en 2019 snev av 60-tallet 

vintage.

S ensual IQ S ensual IQ 

selfeducation: 

noen 

tommelfingerregler

Til sensuell, kunstnerisk 

individ, kan kroppen 

være sinnet på 

skjermen.





Regel # 1:

# Lange bein 

- - ikke det motsatte av 

en dyktig hjerne





Regel # 2: Få et 

grep om 

sensuelle ord 

Mange store kreative sjeler i menneskeheten 

har blitt rapportert å snakke med seg selv. 

Du finner ord for å matche dine følelser og 

sanselige ideer og så din innsikt vokse og 

følelser kan forandre seg. Snarere enn å 

bruke enkle ord som 'god' eller 'dårlig' for å 

beskrive et bilde, finne mer beskrivende ord 

med større dybde for å oppmuntre til din 

egen forståelse av det du ser.



Regel 3: # 3: 

Utforsk stimuli i 

moderasjon

En arv fra 1960-tallet, og enda mer fra 

1970-tallet, er at jo sterkere mental stimuli vi 

genererer, jo mer sinnet kjemper tilbake; den 

nye “normale” i hjernen er definert ved sin 

kjemiske miljø. Men i en verden der fanatisme 

er florerer, og bevissthetsendrende plantestoffer 

blir legalisert for å skape nye oppføringer 

milliard-dollar industri, la oss ikke undervurdere 

verdien av sporadiske lettere psykiske stimuli. 

Hva ville Wodehouse ha vært uten Bertie 

drikkeorgier eller Ian Flemings Bond uten 

nikotin-utløst handling kapitler?



Regel 4: # 3: 

Let konsepter 

opphisse 

kroppen

En vesentlig del av hjernen er viet til sanse / 

seksuelle intensiteter og konseptuelle arbeid er 

nødvendig for dens fulle aktivering. For mange 

er det en form for platonisk 'høy' til å jobbe med 

skjønnhet.







Regel # 5: 

Søvn er magi

Behovet for søvn øker i løpet av puberteten på 

grunn av kompleksiteten ved harmonier er 

større for den voksne; en

harmoni som involverer quantum chesistry av 

hjernen, som bare søvnen kan gi.



Regel 6: # 3: 

Fibonacci er 

seksualitet

Jakten på en sunn troverdig seksuell partner, 

eller, i denne stadig polyamorous verden, sunne 

pålitelige partnere, er kablet inn i tallverdier av 

instinktivt gjenkjennelige skjønnhet funksjoner 

kjent som 

'The Golden Ratio'. The Golden Ratio er 

relevant i den vitenskapelige utforskning av 

sammenhenger mellom helse og attraktivitet. 

Fibonacci tallene 3, 5, 8 og deres Golden Ratio

1.618 .. er en intellektuell legemiddel for 

sensuell fashion design søkende, for sensualitet 

IQ. 



TNS

{Ekte

Nonsense 

Seksjon}

Tekst og illustrasjon: Aristo Tacoma

Ekte

falsk pels

Noen sier at vi nå er i en ny tidsalder. Du har 

kanskje lagt merke til at et par motemerker 

måtte utstede

offentlige unnskyldninger etter å ha den geniale 

ideen om å prøve å selge sine autentiske pels 

under 

dekke av 'fake pels'. Det var en sell-out, og 

deretter en skandale, og absolutt ingenting å le 

av. Det er ikke bare opprørt våre animalfriendly 

følelser, men også skadet dyrene som gikk inn i 

denne produksjonen. En alvorlig sak faktisk.

Vi fikk kontakt med den kjente professor 

Humphrey Bogus av Madland Looniversity og 

ba ham om å karakterisere alderen vi lever i, og 

i et nøtteskall, satte han det hele ned til 

postmodernisme.

"En modernistisk foretrekker ekte pels. De 

som foretrekker falsk pels er postthat. De er bortenforsom foretrekker falsk pels er postthat. De er bortenfor

alle 

at. Så i stedet for 'postmodernisme' kan vi 

bare si Fake Fur! Det oppsummerer det pent, 

synes du ikke?"

Litt forvirret men kanskje opplyst, vi tok vår 

etterforskning videre til folk på gaten, spør dem 

noen ganske tilfeldig spørsmål der søkeordet 

var "fake".

Q: Ville du foretrekker en falsk burger over 

en ekte en, hvis du kunne kjøpe den på 

MacDonalds?

A: Herregud hvor fantastisk det ville være en 

falsk burger! Helt klart!

Ingen mangler entusiasme der. En annen:

Q: Tenk deg at du kan spise en falsk middag 

med presidenten, på Mars, i en falsk 

dokumentar, vil du delta?

A: Vil presidenten, i tilfelle, være falske, 

også?

Q: Ja. A: Og Mars ..?

Q: Også falske. A: Fantastisk. Jeg vil så 

gjerne det.

Fake, tydelig, er å få på! Enda en person på 

gaten:

Q: Hei, vi undersøker begrepet "fake".

A: Og hvor kommer du fra?

Q: Vi kommer fra Journal of Fake 

Undersøkelser inn Fake. Anta din favoritt 

nyhetskanal omdøpt seg selv til 'Just Fake 

News'. Vil du fortsatt liker det?

A: Awesome! Hva en fantastisk idé! Jeg ville 

elske det!

Snakker om falske ting ser ut til å være en 

oppskrift for en vellykket samtale. Her er et 

annet eksempel:

Q: Anta at noen tilbød deg en falsk bil for 

halve prisen av en ekte bil. Vil du gå for det?

A: Kan du kjøre hvor som helst med den 

falske bil?

Q: Selvfølgelig ikke. En nydelig! Jeg liker å 

være hjemme. Jeg ville elske den bilen, 

absolutt!

For å være rettferdig, "fake" og dens dypere 

betydningene er ikke ny som i denne sesongen 

eller siste. Den legendariske Pamela Anderson i 

Baywatch, som var mest populær på midten av 

90-tallet, var en sti-blazer for falske konseptet 

for å gjøre det så langt inn i menneskeheten. 

Ja, hun var en av de første til å realisere 

potensialet for fakedom å forbedre menneskers 

livsstil.

Ms Anderson, som tilbrakte de fleste 

Baywatch episoder lettkledde i bikini, er forfatter 

av denne E = mc2level geni formulering når det 

gjelder beregning av menneskehetens tanker 

om falsk: 

"Møbel er bedre enn terapi." For de som 

ikke er kjent med begrepet 'polstring', betyr det 

at stuffing av møbler. Vi kan bare gjette at den 

unge Ms Anderson, i hennes endring rom 

mellom strand kysse scener, fant henne zen 

stuffing ulike antikke stoler og sofaer hun holdt 

der. Ingen tvil en svært edel hobby og en 

givende måte å tilbringe en reserve minutter.

Faktisk en studie nylig publisert i Journal of 

Fake Science tyder på at møbeltrekk er blant de 

beste hobbyer - noensinne.

For de som ikke bare avanserte i 

utforskningen av fakedom, men også i 

polyamorøse eller mono-amorøs relasjoner, det 

er - du gjettet det - en telefon app laget for deg. 

Programmet heter "Fake Fake! og, en gang 

lastet ned og kobles via Bluetooth til egnet 

nattutstyr, lærer det kundene til å lære å, vel, 

falske falske O.

Teorien bak hele ideen er litt uklar, men vi 

skal gi det et forsøk: 

Skaperne av programmet besluttet at det er 

fascinerende for en partner til å være 

mistenkelig at hans eller hennes partner eller 

partnere bare forfalsket sin orgasme. 

Dette, selvfølgelig, ville bekymre de som 

kommer genuint og enkelt. Og det er å ta denne 

eksakte bekymring for at vi nå har gratis app 

"Fake Fake!", Som lærer folk å gjøre, og faktisk 

over-do (slik at det virkelig ser ut som en falsk) 

alt som folk gjør for å falske orgasme atferd, 

kanskje for å effektivt skjule det faktum at de 

har

én eller selv mange autentiske orgasmer. 

Programmet er interaktivt og tar en gjennom 

vanskelighetene med å lære å projisere 

falske-så-itlooks-like-a-falsk steg for steg.

Ved å klikke på en knapp, det gir deg femten 

sekunder å få utarbeidet, gir så du score etter 

hvor inautentisk dine skrik er. 

En av deres anbefalinger, som vist i en (dyp 

falske) video involverer en kjendis, er å skrike i 

en unektelig falsk måte og helt ut av rytmen. En 

annen anbefaling er å si mye klisjeer rett 

etterpå som “Det var det beste jeg noen gang 

har hatt” og lignende tull.



Merknader 

inspirert av science

Hjerne 

og kropp

frekvenser under 

latter og kjønn

Tekst: Aristo Tacoma

Vitenskapen om humor er ikke i seg selv 

humoristisk. Det kan beskrives som en 

langtekkelig studien, som søker å besvare 

spørsmål som: Hva er kjønnsforskjeller mellom 

mengder av latter ?; Hva lyden frekvenser folk 

oppretter under latter ?; I hvilken grad er latter 

uavhengig av kultur ?;

Hva er rollen til latter i barnas 

hjerne 

's 

utvikling?

Tilsvar (og alvorlig), det finnes studier på en 

annen fysiologisk fenomen av betydning for 

mennesker som deler noen fellestrekk med 

latter: orgasme.

En tredje forskningsområde, som er relatert 

til begge feltene, er at av elektroencefalografi, 

mer kjent som EEG. EEG, sammen med mer 

teknologisk kompliserte måter å måle hjernens 

aktivitet, gir en indikasjon på hva som foregår i 

hjernen fra det som kan beskrives som et 

fugleperspektiv. Tenk at hjernen er som en by; fuglen fugleperspektiv. Tenk at hjernen er som en by; fuglen 

flyr 

over hele byen, og raskt får en 

visning av det store bildet. Dette 

er EEG.

Noen av disse inntrykk kan kategoriseres, i 

EEG konvensjonell slang, som hjernebølger ". 

Det er et spesielt sett av bølger mellom 8 og 13 

Hertz (svingninger per sekund) som har fanget 

oppmerksomheten av forskere i kreativitet. 

Denne såkalte 'alfa tilstand' av hjernen er 

knyttet til slike fenomener som avslapping, 

leken kreativitet, en følelse av flytende glede, 

og en generell reduksjon av smerte og frykt.

Forskere har funnet ut at avslappede former 

for latter generere bølger mellom 8 for latter generere bølger mellom 8 

og 13 Hertz-- for derved å øke hjernens og 13 Hertz-- for derved å øke hjernens 

alfa tilstand. Tilstedeværelsen av disse bølger, 

esp. når de er intense og korrelert, forbedrer 

kreativitet og også indepth læring.

Leiren av forskere som jobber med de mer 

komplekse temaet seksuell stimulering har hatt 

rekke relaterte funn:

I løpet av seksuell opphisselse, alfa bølger i 

hjernen har en tendens til å øke. Det følger da, 

at seksuell stimulering som fører til opphisselse 

kan redusere følelsen av smerte og angst hos 

mennesker.

Post-orgasme, som regel, alfa bølger 

umiddelbart reduseres. Det er en latinsk 

begrep for dette: post-coital tristesse.

Denne forskningen tyder på at det er ikke 

bare snakk å si at den beste delen av sex kan 

være rett før orgasme.

Mens lydfrekvenser av Mens lydfrekvenser av 

latter gå inn i kHz, eller latter gå inn i kHz, eller 

kilo-Hertz-området, og mens noen former for 

seksuell stimulering vibrasjon involvere flere 

dusin Hertz, er det noen kryss-overs av 

interesse for ivrige studiet av betydningen av 

8-13 Hertz fenomen i hjerne og kropp.

Denne spesielle frekvens skjer for å være 

den som mottakercellene i klitoris er mest 

følsomme for.

Denne spesielle frekvens 

- - den samme som den tidligere nevnte alfa 

tilstand som øker i løpet av latter og seksuell 

stimulering - er typisk til stede i analregionen i 

løpet av kvinnelig orgasme (i den grad at noen 

forskere foreslår at for å måle i slike fysiske 

vibrasjoner kan være en måte å sjekke for 

kvinnelig orgasme).

Utforske forholdet mellom humor og seksualitet 

videre bringer oss til det eldgamle spørsmålet 

om hvordan å velge den beste seksuell partner. 

Med tanke på forskning på alpha statlige 

hjernebølger, er det ikke overraskende å høre 

at

Artige folk 'Artige folk' 's 

har en fordel i denne avdelingen. Sir har en fordel i denne avdelingen. Sir 

Michael Caine, beryktet for sin politisk 

korrekthet, vil trolig være enige. Han famously 

sa: "Du kan le flere kvinner inn i sengen enn du 

kan forføre inn i det, bare så lenge de slutte å le 

når du er i senga."

Alle vitser til side, har vitenskapen hatt noen 

alvorlige funn til støtte for Caine kommentar. I 

2016, en gruppe av forfattere fant at

"Partnere som induserte highorgasm priser ble 

vurdert [ i rekkefølge] som mer humoristisk, vurdert [ i rekkefølge] som mer humoristisk, vurdert [ i rekkefølge] som mer humoristisk, 

kreativ, varm, trofast, og bedre luktende enn 

partnere som induserte loworgasm priser, og 

også engasjert i større innsats for å overtale 

partneren orgasme."(JM Sherlock, MJ Sidari, 

EA Harris, FK Barlow, BP Zietsch, 

Socioaffective Neuroscience og psykologi). The 

'bedre luktende' del er uten tvil gode nyheter til 

fasjonable parfyme merkevarer.

For nærmere studium konferere også: EEG 

alfabølge og kreative tanker ved A Fink & M 

Benedek i Neurosci. Biobehav., 2014 og 

forskning utført av Nicole Prause, ph.d., også i 

sin egen vitenskap anlegget, 

www.liberoscenter.com
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Organisk 

Turing Test 

Fra Dune til Matrix, fra 

stiftelsen til Star Wars, 

fra Stanley Kubrick & 

AC Clarkes 

's 

arbeider til de nyeste 

innflytelsesrike Star 

Trek: Discovery etter 

Netflix / CBS, en tenkt 

quantum biologi 

universell sinnet og 

følelsen holder på å 

skyve grensene av 

fiksjon og gir impulser til 

mote



21. 

århundre:

Turing Test:

hun 

sjekker om 

tankeløse 

dataprogrammer 

kan lure folk inn 

tenker de har 

tankene

En fremtidig 

århundre, en 

mulig

Organisk 

Turing Test:

hun sonder til 

fremmede 

enheter å 

oppdage deres 

sinn om 

--

de har tanker, 

følelser og kanskje 

kjærlighet til oss 

mennesker



DEL I: MIND 

AND BEYOND

bevissthet

s ... flyter. [...] strømmer. ] Strømmer. 

En elv eller en“River” eller en ”Eller en

strømmen er “River” eller en ”Eller en

metaforene der det 

er mest naturlig 

beskrevet. I å 

snakke om det 

hinsidige, la oss 

kalle det strømmen 

av tanker, av 

bevissthet

s, eller av 

subjektive livet.

- - William 

James



Bevissthet s kan 

ikke gjøres rede for 

i fysiske termer. For 

bevissthet s er

helt grunnleggende

. Det kan ikke 

gjøres rede for i 

form av noe annet.

- - Erwin 

Schrödinger



Den indre 

Vitnet er selv 

av ren 

bevissthet, 

som, selv om 

grenseløs og 

uforanderlig, 

oppfatter 

skapelse 

gjennom 

konstruksjoner 

av sinn.

- - patanjali



Det vakreste vi 

kan oppleve er 

mystisk. Det er 

kilden til all sann 

kunst og 

vitenskap.

- - Albert 

Einstein



På kvante-nivå er 

det ingen forskjell 

mellom biologi og 

fysikk.

- - Bryan Fuller 

og Alex 

Kurtzman, i sitt 

Star Trek 

“River” eller en

Oppdagelse ”Eller enOppdagelse ”Eller en

Universet er gal, litt 

gal.

- - Allen 

Ginsberg

På et dypere 

nivå ... [...] strømmer. ] Strømmer. 

saken og 

consciousn ess 

er ... [...] strømmer. ] Strømmer. 

uatskillelige og 

vevd David 

--

Bohm



Å vite andre er 

intelligens

- - Lao Tzu

Ditt sinn, denne 

kloden av 

bevissthet, er en 

stjernehimmel 

univers. Når du 

dytte bort med 

foten, tusen nye 

veier bli klart.

- - Rumi



Elske [...] 

surround s 

ethvert vesen og 

strekker seg 

sakte til å 

omfavne alt som 

skal være.

- - Khalil Gibran

Jeg tror ikke 

kjærlighet som en 

grunn. Jeg tror 

kjærlighet kommer 

først og deretter 

årsakene følge.

- -

Chimamanda 

Ngozi Adichie



Teorien din er gal, 

men det er ikke 

Er ikke 

sprø nok til å være 

sant. Niels Bohr

--



Ikke bare er 

universet 

fremmede enn vi 

tror, det er 

fremmed 

enn vi kan tenke ..

- -Werner 

Heisenberg



ORGANISK 

Turing Test

DEL II:

MIND / 

BODY 

I en 

danser s Er ikke 

kropp, ser vi 

. . .[...] strømmer. ] Strømmer. 

noe av det mirakel 

som er et 

menneske.

Martha --

Graham

I det 20. århundre, 

vitenskap ofte 

forfulgte ideen om 

rasjonalitet som 

tilhørende hjernen og 

kroppen som 

separate. Så vi 

nærmet årtusenet, 

hjernen var

sett som sete for 

følelse og legemet 

som intelligent

Nå, i det 21. 

århundre, det 

underbevisste, ante 

for eksempel 

gjennom 

magefølelsen, 

regnes som nesten 

uendelig stand, 

og

deler av gamle 

philosoph y kan 

gjøre frisk følelse

Du kan ikke bevise 

ikke-eksistens av 

sjelen deg 

; du

må bare ta det på 

tro. Woody Allen

--

Hver gang hjernen din 

simulerer sanseinntrykk, 

forbereder den automatiske 

endringer i kroppen din som 

har potensial til å endre 

følelsen. Lisa Feldman

--

Barrett

Danseren kropp er 

rett og slett den 

lysende 

manifestasjon av 

sjelen. 

- - Isadora 

Duncan



Kraften i god 

har søkt 

tilflukt i 

naturen av 

den vakre.

--Platon

Folk som har mer 

interoceptive 

evne har

økt aktivitet av 

hjernebarken 

[...] strømmer. 

hjerneområde, ] Strømmer. 

noe som gjør dem 

mer bevisst på 

[...] strømmer. ] Strømmer. 

følelser.

- - Daniel 

Coleman

Jeg vet ikke 

hvorfor jeg gjorde 

det, jeg vet ikke 

hvorfor jeg likte 

det, og jeg vet 

ikke hvorfor jeg 

gjør det igjen.

Sokrates-Socrates



Den vagus 

nerve ... [...] strømmer. ] Strømmer. 

forbinder tarmen til 

hjernen. Robert

--

Martone

Energien av 

sinnet er 

essensen av livet. 

Aristotl

-- e
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