Quando fazemos uma revista,

desta vez que o “publicado” selo irá

info. Isto é mais fácil feito usando um

colaboradores, criamos excelentes

anúncios: Os anúncios são marcados

modelo de capa para o nosso

começamos o layout do zero e

aparecer no lado esquerdo desta

PC, onde você clica nas linhas de texto

resultados dentro deste quadro.

'Publicidade' ou marca é mostrada por

BERLiNiB 2019 emissão / B é Elmayahh,

adicionar a tag “TESTE DE LAYOUT”

página.

sublinhado para navegar.

foto por

em uma nota azul no lado esquerdo

A. Tacoma {ver artigo “Estilos de Genz

desta página editorial. Isto é

Real”)

naturalmente e gradualmente

Todos os artigos e outros textos são

transformada em nossa própria revista.

obra original desde o início.
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isso é óbvio. Anúncios em revista
BERLiNiB, com reconhecimentos para

Povos talentosos e fashionistas que

Nós substituir cada uma das imagens

desejam trabalhar com a gente, por

de teste anteriores (que são todos

favor contacte-nos em

documentados em nossa conta

Direitos autorais: blogueiros de

berlinib@aol.com ou DM no instagram.

Instagram) com imagens de nossos

Aristo Tacoma { um fotógrafo dentro, e

modelos e fotógrafos, são também

o editor de, BERLiNiB; e muitas vezes

publicados no nossa conta Instagram.

também estilista}

moda pode reblog imagens com

Estamos sempre abertos a ouvir a

O conteúdo de cada Magazine

próprios brotos originais. A idéia por

reconhecimentos a revista,

partir de modelos, escritores,

publicou BERLiNiB é copyright Stein

trás deste método é que nós queremos

modelo e

Henning Braten Reusch apelido

apenas o melhor inspiração para nossa

Aristo Tacoma. Todos os envolvidos

revista, por isso escolher as imagens

fotógrafos, estilistas, maquiadores,

na contentcreation são nomeados

de nossas fontes favoritas, como

conjunto de designers, estilistas,

(modelos são nomeados como

Vogue, Numero, Harpers Bazaar e Elle

publicitários e outros criativos

quiserem). materiais não assinado é

Magazine, para iluminar nossas

entusiastas que desejam contribuir.

pelo editor.

páginas com imagens que nos

marcas: conteúdo editorial pode ser

inspiram como nós trabalhar para criar

patrocinado por marcas de moda.

a nossa própria publicação totalmente

patrocínio significativo é sempre

originais. Cada edição é desenvolvido

apontado em editoriais e em nossas

desta forma, e no momento da sua

postagens no Instagram. Para inserir

publicação (por vezes de publicação,
ISSN 2535-602X

PUBLICADOS

pode conferir nosso site) todo o

Como uma nova revista, BERLiNiB

conteúdo é a nossa própria. É somente

é totalmente auto-financiada. Com

no

equipamento topo de linha, eo

BERLiNiB 2019 / B
nosso site para mais
Atenas via, entre outras coisas, Ser,

A3, ou

da nossa

BERLiNiB está disponível gratuitamente

como uma qualidade PDF pesquisável
em uma tela pequena como um
telefone e legível em uma tela grande
como um PC. Como não há taxa de

grande gosto e habilidades criativas
fotógrafo, conferir a seção Diretório no

BERLiNiB: Feito principalmente em

anúncios de qualidade, 500 pr página

€ 500 páginas A3 pr, ou

patrocinar editoriais, contacte-nos
através berlinib@aol.com ou DM.

inscrição, convidamos qualquer um
que se sente enaltecido pela nossa
revista para doar; consulte o site para
mais informações.
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Procurados

eles são, a melhor maneira de elevar o seu

headwear, por que não trocar de acessórios

estilo é adicionar um salto gatinho. mulas

para o cabelo? De Versace cabelo pinos para

gatinho calcanhar de Balenciaga têm uma

headbands Prada, acessórios de cabelo são

longa, dedo do pé pointy vale a pena

'Tis a estação para ir louco! Quero dizer, você

go-to da a moda-menina para a temporada.

levantar-se para, e lojas populares, como

realmente não pode fazer nada errado quando

Disponível em diferentes cores e estilos, de

Mango e Topshop também têm uma variedade

você tem a confiança para o rock que você está

coloridos snap-clips em forma de coração que

Verão 2019

Por Nathalie Sophia,
@fashionjudgment, BERLiNiB

de estilos disponíveis para atender sua etapa.

vestindo como você acabou de sair da pista no

poder menina, e nós amamos isso.

brinco de argola, agora temos sido recebidos

beleza intemporal. acessórios para o cabelo

com uma nova tendência no departamento de

pode ser encontrado em boutiques de

brinco e que é ... bem, fazer o que quiser! Se

Houve um tempo, quando muito, ponta

alta-costura ou em lojas de fast-fashion como

4. óculos

você precisa de um pouco de orientação

pontiaguda era o estilo de sapato menos na

quanto à forma mais elegante de abordar esta

moda, mas Balenciaga mudou essa percepção

enormes

tendência, aqui está: torná-lo grande. Loewe,

com a bota faca infame. A ponta pontiaguda é

Chloe, Givenchy e até mesmo próprio mestre

ainda uma escolha na moda, mas o, corte reto

de elegância e sofisticação, em Milão; Giorgio

precisa é definitivamente o favorito nesta

Armani, todos sabem que quando se trata de

temporada. Aplicado a sandálias e botas

Para aqueles que estão ainda a tentar a

brincos, maior é definitivamente melhor nesta

igualmente, o dedo do pé quadrado oferece um

pequena tendência de óculos de sol: é no final

temporada.

visual elegante e precisa, que pode ser

bolsos.

2. botas de cowboy

facilmente estilo para se adequar a qualquer

chance. Grandes casas de moda agora estão

ocasião. Alguns dos estilos mais interessantes

rejeitando o estilo elegante, mas não funcional

incluem os de marcas menos conhecidas, tais

de óculos de sol, substituindo-os por outros que

como mulas e sandálias de salto alto de Mach

lembram escudos ou óculos de desempenho.

& Mach e saltos em forma de Nicole Saldaña.

De Loewe a colaboração de Heron Preston

olhar do país está de volta!

com a Nike, 'óculos de sol motociclista' e

influenciadores-estilo de rua como Kendall

aqueles inspirados por óculos de proteção são

Jenner e Rosie HuntingtonWhitley foram vistos

o novo visual de TI.

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

deu a este estilo clássico de calçado o selo de

Para aqueles que precisam de uma maneira
mais sutil para accessorize, e aqueles que

sua coleção pista Fendi FW18. botas de
cowboy voltaram para o mainstream, e parece
que eles estão aqui para ficar. Para a roupa
perfeita dia-a-noite, emparelhar suas botas com
um flowy maxidress de estilo boêmio.

5. bolsas MINÚSCULOS
São pequenas bolsas funcional? Não. Mas eles
são diversão? Bem, sim. E eles gritam de
moda? Mais definitivamente. Para aqueles que
pensam um pequeno saco não pode caber tudo
e por isso é completamente inútil, deixe-me

De redescobrir sua criança interior para

quebrá-lo para baixo para você: Quando você

finalmente usar aqueles saltos loucos, a

sair com os amigos, tudo que você precisa é de

tendência da temporada está exibindo o

um pouco de dinheiro ou um cartão de crédito,

seu

talvez um pouco lippy e suas chaves . Você
pode caber tudo isso em um pequeno saco! E

individualidade.

sobre o seu telefone? Bem, para a maioria de
nós, está em nossas mãos a maior parte do

3. mula-Salto
Calçado é o acessório de Primavera / Verão

1. cabelo para baixo, pinos para

2019. Se botas de cowboy não são sua coisa,

cima!

uma declaração com seus sapatos. Se você

não se desespere! Há outras maneiras de fazer
ama mulas para o quão confortável e fácil de
usar

tempo de qualquer maneira, então porque não
dar a pequena bolsa de uma chance? Afinal,
quem pode dizer não a de Jacquemus
artesanais micro-sized totes?

em 70s e 80s estilo, foi completamente tomado
a indústria da moda, e que melhor maneira de
encontrar peças originais e na moda do que em
lojas vintage e de segunda mão? A idéia de
todo mundo vestindo a mesma coisa exata não
é ideal para um amante da moda real com um
senso de estilo único. A maioria dos
aficionados de moda orgulho em ser diferente e
gosta de vestir peças que são exclusivo e
original, mas recebendo peças sob medida é
caro, e nada diz 'exclusivo' como um pedaço
oneof-um-tipo com a sua própria história. É por
isso que compras em lojas vintage é um dos
nossos passatempos favoritos e algo que
algumas verdadeiras jóias entre todo o caos.

infelizmente faleceu em fevereiro deste ano,
aprovação, apresentando botas de caubói em

A tendência nostalgia, focada principalmente

recomendo a todos. Você pode encontrar

armário de 7. Raiding avó

balançando botas de cowboy para o dia ea

10. saudade
Original

8. dedo do pé quadrado

do seu ciclo de agora pode ser sua última

Yee-ha! Para todas as meninas da cidade, o

noite ocasiões. Mesmo Karl Lagerfeld, que

suar

clássico e silhuetas femininas ousadas grita

Milan Fashion Week. Seguindo a tendência

Zara, então há algo para todos os estilos e

ícones de Hollywood Grace Kelly e Jackie O.

dos compradores. Combinando adequando

embelezado com pérolas para mostrar sua

Moda Correspondente,

O clima está a aquecer, por isso, em vez de

desenhadores de moda feminina e os corações

falam a sua criança interior, a clipes de ouro

Acessórios
para a Primavera /

6. brincos loucos

para fora em um chapéu de balde ou outro

temem que suas orelhas não será capaz de
segurar peças pesadas, recomendamos que
você entrar em armário da sua avó e encontrar
algumas pérolas. E, enquanto você está nisso,
veja se você pode encontrar alguns, sapatos
ortopédicos-olhando gatinho de salto alto
também. Se você tiver sorte, eles se encaixam.
Qualquer coisa que parece que poderia
trabalhar em uma pista Simone Rocha é
perfeito. A última temporada foi tudo sobre a
fluidez de gênero em moda feminina; com
adequando masculino e relaxado-fit camisas de
botão-up. Esta estação é de cerca de fazer a
ponte entre a força feminino e vulnerablity; a
inocência de uma criança combinado com a
doçura suave de uma mulher. Este conceito é
inspiradora

9. manipulação
Lenço
Tem sido um tempo desde que considerado
lenços um acessório desejável para qualquer
época do ano diferente do inverno, quando a
sua presença tem mais a ver com o frio
cortante do que fazer uma declaração de moda.
Lenços estão de volta nesta temporada, mas
não necessariamente em torno de nossos
pescoços. Os comprimentos floaty de material
são o acessório perfeito para elevar sua mala
favorita com seu próprio estilo único. Se você
não estiver em accessorizing sacos, você pode
sempre ir para uma escolha mais corajosa:
Enrole um lenço ao redor de sua cabeça em
um estilo que lembra 1950

Estilos de
Genz real

Estilo reconhecimento: Dois
elementos do vintage neste
longo editorial, incluindo
aspectos de cor, inspirado pelo
excelente trabalho de Enrique
Vegga com Jasmine Tookes em
Harpers Bazaar, Nov'18,
Cazaquistão.

Você
achava
que sabia Gen Z

modelo de capa, a modelo neste editorial:
Elmayahh, @elmayahh MUA: Myrto Departez,
@myrto_departez

Fotógrafo: Aristo Tacoma
Cafe Locais: 7 vezes, Psiri, Locais Atenas
Estúdio: P56 STUDIO, Atenas, @
studio.p56

Estilo,
beleza e os aspectos
mais crus de 2019
moda verão

Etiquetas neste editorial:
Roupas e sapatos de salto alto TATU
POR SUELITA, Botas
@tatu_by_suelita por STRADIVARIUS,
@stradivarius

bolsa de tabaco por bolsas
SIMONA, @pouches_simona

tendências: Deixe sua
mente solto, mas
elegantemente assim

Equipamento do vintage de
RETROSEXUAL,
retrosexual.gr web

Consegui?

Está bem
então!

Gen Z: too
tecnologia
atento para não
ser da pele
conscientes

Outono / Inverno 2019

qualidades que lembram um jovem ingênuo e

coleções.

descuidado.

Calças têm sido usados por homens há

Delpozo, Rodarte e um punhado de outros

séculos, enquanto as mulheres os pegou tão

designers, que tecem o tema do adolescente
em quase todas e cada uma de suas coleções,

tarde quanto 1930. Alguns dos maiores

foram recentemente seguido por Marc
MarleneJacobs e principalmente
Dietrich, Katherine Hepburn e
Prada, que introduziu headbands e um olhar
Coco Chanel.
de inspiração estudante com sapatos Oxford,
influenciadores desse movimento eram

Fugindo da
idade adulta em

meias belowthe do joelho, vestidos baby-doll,
suéteres de cashmere com colares camisa
branca, e uma variedade de decorações de
Embora as mulheres e homens fizeram agora
calças de uma parte do grampo de seu
guarda-roupa, é importante notar que o
processo continua a ser um símbolo de poder e
masculinidade. Mesmo nos tempos modernos,

adolescência

arco. Mais aparência jovem também pode ser
encontrada na Dior, que apresentou uma

educador americano Louis J. Kaplan disse, “A

adolescência representa um abalo
emocional interior, uma luta entre
o desejo humano eterna para se
agarrar ao passado e do
igualmente poderoso desejo de
continuar com o futuro”. Talvez este é
exatamente o que a moda é; não só agora, mas
sempre. Nós sempre lutar para manter um
equilíbrio entre valorizando o passado e suas
influências, e encontrar soluções inovadoras
para um futuro melhor. Manter esse equilíbrio
na vida é essencial, e por que não tomar essa
idéia em nossos armários? Usar um vestido de

variedade de olhares ballerinainspired, levando

seda sexy com gatinho-saltos ou um terno com

a inocência de uma criança com sapatos de

grampos de cabelo bonito. Como sobre uma

bailarina, tiaras e saias de inspiração tutu.

saia lápis clássico com uma camisa e nylon
meias até o joelho? Moda é como um

as mulheres que vestem fatos de expressar

playground - o mais criativo que você começa, o

sentimentos de força e poder quando usá-las.

mais divertido é, mesmo que nem todos podem
entender.

Retratando uma forte presença na frente dos
outros e recebendo um impulso de confiança é
um efeito desejável, mas nenhum homem ou
mulher é forte em todos os momentos. Nós

Por Nathalie Sophia, @fashionjudgment,

Minhas

juventude
é
Sua

nem sempre são adultos responsáveis, e não

BERLiNiB Moda Correspondente,

há dúvida de que aqueles que carregam muita

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

responsabilidade quero me libertar, às vezes.

Quando um olhar de cabeça-de-toe inspirado
na inocência da juventude não pode caber tudo,
uma pista é começar com as pequenas coisas.
Independentemente da idade ou estilo pessoal,
qualquer um pode roubar um acessório de
cabelo, como uma cabeça ou ganchos em seus
olhares diárias ou mais formais. Outra ótima

Adolescência, definido como o período entre

a infância ea idade adulta, é a

maneira de implementar essa tendência em seu
guarda-roupa é na forma de meias. meias pura
de diferentes comprimentos de tornozelo até o

palavra perfeita para usar quando descrevendo

joelho pode tornar o acessório perfeito para

Outono / Inverno 2018 nos trouxe uma forte

a maioria das tendências que circulam as pistas

elevar sapatos simples e confortável,

visão da feminilidade. Inteligente, de

nesta temporada. Embora a palavra muitas

temperamento forte e que não precisa de exibir

vezes pode ter conotações negativas -

seu corpo, mas pode preferir usar algo folgadas

adolescentes com atitudes rebeldes e

e confortáveis, como um terno de grandes

descuidados - a essência da adolescência é

dimensões.

muito diferente. adequando a Primavera /

O amor por ternos em
mulheres s

Verão 2019 da temporada reflete mais

e maciez;
's

armários foi inflamado e
certamente irá permanecer na aderência ao
longo da temporada atual e muitas estações
para vir. As últimas semanas de moda
apresentaram adequando relaxado em

tornando-o destaque de seu equipamento. Os
melhores exemplos de como usá-los são nylon
Erdem, schoolgirlinspired Prada e o deleite
rendas de Suzanne Rae. Escolha a sua
inspiração e ir com ele!

suavidade

seu
sensual

QI
Modelo de forma: Maya Melita,
@melita_maya MUA: Myrto Departez,
@myrto_departez

Fotógrafo: Aristo Tacoma
Locais: TRANZISTOR
Cafe-Bistrotheque, Psiri, Atenas
STUDIO P56, Atenas, @
studio.p56

As etiquetas nesta editorial: roupa e calçado
por H & H, & hm

bolsa de tabaco por bolsas
SIMONA, @pouches_simona

Equipamento do vintage de
RETROSEXUAL,
retrosexual.gr web
cadeira de Andy Warhol localizado na loja da
roupa DETROIT perto de Monastiraki, Atenas

A era dos
computadores
foi
fundada
pelo
esforços
intelectuais
de alguns,
e agora
temos
uma onda de
interesse
em design, S ensual
auto-educação
beleza,
IQ: algumas
regras de ouro
arte, e
sensualidade,
propagado Para o indivíduo
sensual, artístico, o
em todo o corpo pode ser a mente
mundo por em exibição.
essa
mesma tecnologia.
Livros, seja física ou
representados mais

fugazmente em nossos
telefones e PCs, estimular
a mente. Modelo de forma
Maya demonstra isso com
um 2019 faixa de vintage
60s.

Regra 1:
# Pernas longas
- - não a antítese de
um cérebro capaz

Muitos grandes almas criativas na
humanidade têm sido relatados a falar para
si mesmos. Você encontrar palavras para
correspondem aos seus sentimentos e
idéias sensuais e assim suas idéias crescer
e sentimentos podem mudar. Ao invés de
usar palavras simples como 'bom' ou 'mau'
para descrever uma imagem, encontrar as
palavras mais descritivos com maior
profundidade para incentivar o seu próprio
entendimento do que você vê.

Regra # 2: Obter um
controlo sobre as
palavras sensuais

Regra 3:# 3:
Explorar
estímulos com
moderação
Um legado da década de 1960 e ainda mais a
partir de 1970, é que os mais fortes os
estímulos mentais que geramos, mais a mente
luta para trás; a nova “normalidade” do cérebro
é definido por seu ambiente químico. Mas em
um mundo onde o fanatismo é abundante, e
substâncias vegetais que alteram a mente
estão sendo legalizado para criar indústrias de
bilhões de dólares brandnew, não vamos
subestimar o valor de estímulos mentais leves
ocasionais. O que Wodehouse sido sem
bebedeiras de Bertie, ou de Bond de Ian
Fleming, sem os capítulos ação desencadeada
de nicotina?

Regra 4:# 3:
Let conceitos
excitar o corpo

Uma porção significativa do cérebro é dedicada
a intensidades sensoriais / sexuais e trabalho
conceptual é necessário para o seu pleno
activação. Para muitos, é uma espécie de
platônico 'alto' para trabalhar com a beleza.

harmonia que envolve a chesistry quântico do
cérebro, o que só sono pode proporcionar.

Regra # 5: O
sono é mágica
A necessidade de sono aumenta durante a
puberdade, porque as complexidades de
harmonias são maiores para o adulto; uma

'The Golden Ratio'. O Golden Ratio é relevante
na exploração científica das conexões entre
saúde e atratividade. Os números de Fibonacci

Regra 6:# 3:
Fibonacci é a
sexualidade
A busca por um parceiro saudável de confiança
sexual, ou, neste mundo cada vez mais
polyamorous, parceiros de confiança
saudáveis, é com fio para os valores numéricos
de recursos de beleza instintivamente
reconhecível conhecido como

3, 5, 8 e a sua relação dourada

1,618 .. é uma droga intelectual para o
candidato a design de moda sensual, para o QI
sensualidade.

TNS

disfarce de 'fake fur'. Foi um sell-out, e depois

Ligeiramente desnorteado mas talvez

de um escândalo, e certamente nada para rir.

iluminado, levamos nossa investigação ainda

{Verdade

Ele não só perturbar nossos sentimentos

mais para as pessoas na rua, pedindo-lhes

conceito de 'estofos', isso significa que o

animalfriendly mas também prejudicou os

algumas perguntas bastante aleatórios em que

recheio de móveis. Nós só podemos imaginar

das dificuldades de aprender a projetar a tão

animais que entraram em que a produção. Um

a palavra-chave foi "fake".

que o jovem Ms Anderson, em suas salas de

itlooks falsos-como-um-falso passo a passo.

Nonsense

assunto sério, de fato.

Falso, claramente, está ficando on! No

"Estofos é melhor do que a terapia." Para

um ou até mesmo muitos orgasmos autêntico.

aqueles que não estão familiarizados com o
O aplicativo é interativo e leva uma através

mudança entre a praia de cenas de beijo,
encontrou seu zen encher várias cadeiras

Q: Olá, estamos investigando o conceito
Q: Você prefere um hambúrguer falso sobre

Texto e ilustração: Aristo Tacoma
Fizemos contato com o conhecido professor
Humphrey Bogus de Madland Looniversity e

"fake".

um autêntico, se você pudesse comprá-lo em
MacDonald?

antigas e sofás que mantinha ali. Sem dúvida
um passatempo muito nobre, e uma forma
gratificante de passar um de reposição minutos.

A: E onde você vem?

vivemos, e, em poucas palavras, ele colocar
tudo para baixo para o pós-modernismo.

hambúrguer falso! Totalmente!

Q: Nós viemos do Journal of Investigations
falsificados em Falso. Suponha que o seu canal
Uma de suas recomendações, como

de notícias favorito mudou o nome para
'Notícias Apenas Falso'. Será que você ainda
gosta?
Q: Suponha que você poderia comer um
"A modernista preferiria pele autêntica.
Aqueles que preferem falso-pele são postthat.

marcas de moda teve de emitir

Eles são além todos

jantar falso com o presidente, em Marte, em um
documentário falso, você participar?

A: Awesome! O que uma incrível idéia! Eu

demonstrado em um vídeo (de profundidade
Na verdade, um estudo recentemente

falso), envolvendo uma celebridade, é a gritar

publicado no Jornal da Ciência Falso sugere

de maneira inegavelmente falsa e totalmente

que estofos é um dos melhores passatempos -

fora de ritmo. Outra recomendação é para dizer

nunca.

um monte de clichês logo em seguida, como
“Essa foi a melhor que eu já tive” e absurdo

adoro isso!
Para aqueles que não são apenas
avançado na exploração de fakedom, mas
Falando sobre coisas falsas parece ser uma

também nas relações poliamorosas ou

receita para uma conversa bem sucedida.

mono-amorosa, não é - você adivinhou - um

Aqui está outro exemplo:

aplicativo de telefone feito apenas para você. O
aplicativo é chamado de 'Falso Fake!' e, uma

Q: Suponha que alguém lhe ofereceu um

vez baixado e conectado via Bluetooth ao

carro falso por metade do preço de um carro

equipamento cabeceira adequado, ele ensina

real. Você iria para ele?

os clientes para aprender como, bem, falso o
falso O.

A: Você poderia dirigir em qualquer lugar
com o carro falso?
Q: Claro que não. Um amável! Eu
realmente gosto de estar em casa. Eu
adoraria que o carro, com certeza!

A teoria por trás toda a ideia é um pouco
obscura, mas nós vamos dar-lhe uma tentativa:

Para ser justo, "fake" e seus significados mais
profundos não são novos a partir desta

Os criadores do aplicativo decidiu que é

temporada ou último. O lendário Pamela

fascinante para um parceiro para suspeitar que

Anderson de Baywatch, que era mais popular

seu parceiro ou parceiros apenas falsificou seu

em meados dos anos 90, foi um pioneiro para o

orgasmo.

conceito falso para chegar tão longe na
humanidade. Na verdade, ela foi um dos
primeiros a perceber o potencial para fakedom
para melhorar a vida humana.

Isto, naturalmente, iria se preocupar aqueles
que vêm genuína e facilmente. E é para
resolver esta preocupação exata que agora
temos o aplicativo gratuito "Falso o Falso!", Que
ensina as pessoas a fazer e na verdade
mais-do (para que ele realmente se parece com

desculpas públicas depois de ter a brilhante

que. Então, ao invés de 'pós-modernismo'

idéia de tentar vender sua pele autêntica sob o

podemos apenas dizer Fake Fur! Ele resume
tudo perfeitamente, você não acha?"

segundos para se preparar, em seguida, dá-lhe
seus gritos são.

A: Oh meu Deus, como seria fantástico, um

Não falta de entusiasmo lá. Outro:

era. Você deve ter notado que um par de

No clique de um botão, dá-lhe quinze
pontuação de acordo com como inautêntica

pediu-lhe para caracterizar a época em que

imitação de pele
Alguns dizem que estamos agora em uma nova

tanto isso.

entanto, outra pessoa na rua:

Seção}

Genuíno

Q: Também falso. A: Maravilhoso. Eu amo

A: Será que o presidente, no caso, ser falso,
também?
Q: Sim. A: E Marte ..?

Ms Anderson, que passou a maioria dos

um falso) tudo o que as pessoas fazem para

episódios de Baywatch seminuas em biquínis, é

comportamentos orgasmo falso, talvez para

o autor deste E = formulação gênio mc2level

esconder eficazmente o fato de que eles estão

em termos de calcular pensamentos da

tendo

humanidade sobre falso:

semelhante.

sobre a cidade, e rapidamente
recebe uma vista do retrato
grande. Este é o EEG.
Algumas dessas impressões podem ser

Notas
inspirado pela
ciência

categorizadas, na gíria EEG convencional,
como '' ondas cerebrais. Há um conjunto

riso entrar no kHz, ou gama
quilo-hertz, e enquanto algumas formas de
estimulação sexual vibração envolver várias
dezenas de Hertz, existem algumas
cross-overs de interesse para o estudo ávido
do significado do fenómeno 13/08 Hertz no
cérebro e corpo.

"Parceiros que induzidas highorgasm taxas
foram classificados [ em sequência] como mais
Bem humorado, criativo, quente, fiel e melhor
cheiro de parceiros que induziram taxas
loworgasm, e também envolvidos em maiores
esforços para induzir o orgasmo parceiro."(JM
Sherlock, MJ Sidari, EA Harris, FK Barlow, BP
Zietsch, Neuroscience socioafetiva &

particular de ondas entre 8 e 13 Hertz (ciclos

Psicologia). O 'melhor cheiro' parte é, sem

por segundo) que chamaram a atenção de

dúvida, uma boa notícia para marcas de

pesquisadores em criatividade. Este assim

perfume da moda.

chamado 'estado alfa' do cérebro está
relacionada a fenômenos como relaxamento,

Cérebro
e corpo

Esta frequência particular passa a ser a que

criatividade lúdica, uma sensação de prazer

as células receptoras no clitóris são mais

fluindo, e uma redução geral de dor e medo.

sensíveis a.

Esta freqüência particular
A ciência do humor não é em si
bem-humorado. Pode ser descrito como um
estudo tedioso, que procura responder a
perguntas como: Quais são as diferenças de
gênero entre quantidades de riso ?; O que
freqüências de som que as pessoas criam

Os pesquisadores descobriram que as

formas descontraídas de riso gerar

ondas

durante o riso ?; Até que ponto é o riso

entre 8 e 13 Hertz-- aumentando

independente da cultura ?;

assim o estado alfa do cérebro. A presença

- - o mesmo que o estado alfa acima
mencionado, que aumenta durante o riso e
estimulação sexual - está tipicamente presente
na região anal durante o orgasmo feminino (na
medida em que alguns cientistas sugerem que
à medida para essas vibrações físicas pode ser
uma forma de verificar fêmea orgasmo).

destas ondas, esp. quando eles são intensas e

freqüências
durante o riso e
sexo

correlacionada, aumenta a criatividade e
também de aprendizagem aprofundada.
Explorando a relação entre humor e

Qual é o papel do riso no

sexualidade ainda nos leva à velha questão de

cérebro de crianças

como selecionar o melhor parceiro sexual.

's

O acampamento de pesquisadores que

desenvolvimento?

trabalham sobre o tema mais complexo de

Da mesma forma (e sério), existem estudos
sobre outro fenômeno fisiológico de importância
para os seres humanos, que compartilha
algumas características comuns com o riso: o
orgasmo.

estimulação sexual tiveram série de

Durante a excitação sexual, ondas alfa no
cérebro tendem a aumentar. Segue-se então,
pode reduzir a sensação de dor e medo nos
seres humanos.

relacionada com ambos os campos, é a de
eletroencefalografia, mais comumente
conhecido como EEG. EEG, ao lado de mais
tecnologicamente maneiras complicadas de
medir a atividade do cérebro, fornece uma

cerebrais do estado alpha, não é surpreendente
saber que

descobertas relacionadas:

que a estimulação sexual levando a excitação

Uma terceira área de pesquisa, que está

Considerando a investigação sobre as ondas

'pessoas
pessoasengraçadas'
engraçadas

's

têm uma vantagem neste
departamento. Sir Michael Caine, famoso por
sua incorreção política, provavelmente
concordaria. Ele disse a famosa frase: "Você

Pós-orgasmo, como regra, as ondas alfa

pode rir mais mulheres na cama do que você

diminuir imediatamente. Há um termo latino

pode seduzir para ele, contanto que eles parar

para isso: tristesse pós-coito.

de rir quando você está na cama."

indicação quanto ao que se passa no cérebro
do que poderia ser descrito como uma visão do
Texto: Aristo Tacoma

olho do pássaro. Considere-se que o cérebro é
como uma cidade;

o pássaro voa

Esta pesquisa indica que não é mera
conversa para dizer que a melhor parte do sexo
pode ser bom antes do orgasmo.
Todas as piadas de lado, a ciência tem tido
Enquanto o frequências

sonoras de

alguns resultados graves em apoio do
comentário de Caine. Em 2016, um grupo de
autores descobriram que

Para mais conferem estudo também: potência
EEG alfa e ideação criativa por A Fink & M
Benedek em Neurosci. Biobehav., 2014 e
pesquisa realizada por Nicole Prause, Ph.D.,
também em sua própria unidade de ciência,
www.liberoscenter.com
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De Dune para Matrix,
pela Fundação para
Star Wars, de Stanley
Kubrick &
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's

trabalha para o mais
novo influente Star
Trek: Descoberta pela
Netflix / CBS, uma
biologia quântica
imaginado de espírito
universal e sentimento
continua empurrando as
fronteiras da ficção e
fornece impulsos para
moda

21
século:
Teste de
Turing:
ela
verifica se os
programas de
computador
estúpido pode
enganar as
pessoas em
pensando que
eles têm mente

Um século
futuro, uma
possível
Orgânico
Teste de
Turing:

Ela se debruça
sobre entidades
alienígenas para
descobrir sua
mente se
--

eles têm
pensamentos,
sentimentos e
talvez amor por
nós seres
humanos

consciousnes
s ...[...]flui.
flui.
] Flui.
Um“Rio”
rio ou
ouum
de”Ou
umuma

PARTE I:
MENTE E
ALÉM

“Rio”
fluxo
ou são
um ”Ou uma

a metáfora pelo qual
é mais naturalmente
descritas. Ao falar
disso daqui em
diante, vamos
chamá-lo a corrente
de pensamento, de
consciousnes

s, ou da vida
subjetiva.
- - William
James

Consciousnes s
não pode ser
explicada em
termos físicos. Para
consciousnes s é

absolutamente
fundamental
. Ele não pode ser
explicada em
termos de qualquer
outra coisa.
- - Erwin
Schrödinger

O testemunho
interior é o
auto de
consciência
pura, que,
embora sem
limites e
imutável,
percebe

criação através
das
construções da
mente.
- - Patanjali

A coisa mais bela
que podemos
experimentar é o
mistério. É a fonte
de toda
verdadeira arte e
ciência.

- - Albert
Einstein

Num nível mais
profundo [...]
... flui.
] Flui.

No nível

matéria e ess

quântico, não há

consciousn são

diferença entre

...

biologia e física.

[...] flui.
] Flui.

inseparáveis e
entrelaçadas
David
--

- - Bryan Fuller e
Alex Kurtzman,
em sua Star
Trek

“Rio” ou um
Descoberta ”Ou uma

Bohm

O universo é louco,
um pouco louco.

- - Allen
Ginsberg

Conhecer os outros é
inteligência
- - Lao Tzu

Sua mente,
deste globo de
consciência, é
um universo
estrelado.
Quando você
empurrar com o
pé, mil novas
estradas
tornam-se claras.

- - Rumi

Eu não acho que o
amor como uma razão.
Acho que o amor vem
em primeiro lugar e,
em seguida, as razões
seguir.

Amor [...]
envolvente s
cada ser e
estende-se
lentamente para
abraçar tudo o
que deve ser.
- - Khalil Gibran

- Chimamanda
Ngozi Adichie

Sua teoria é louco,
mas não é
Não é

louco o suficiente
para ser verdade.
Niels Bohr

--

Não só é o
estranho universo
do que nós
acho, é estranho
do que podemos
pensar ..

- - Werner
Heisenberg

Teste de Turing
ORGÂNICO
PARTE II:

No século 20, a

visto como sede do

ciência muitas vezes

sentimento e do

perseguido a ideia de

corpo como

racionalidade como

inteligente

pertencentes ao
cérebro e corpo como

MENTE
CORPO

separado. À medida

Agora, no século
21, a mente
subconsciente,
sentiu por exemplo
através de intuição,
é considerado
como quase
infinitamente capaz,

que se aproximava o

partes da antiga
philosoph y pode
fazer sentido
fresco

Você não pode

milênio, o cérebro era

provar a inexistência
da alma você
; você

só tem que levá-la
Em um

dancer s

Não é

corpo, vemos
[...]
. . flui.
. ] Flui.

algo do milagre

e

na fé. Woody
Allen
-Cada vez que seu cérebro
simula a entrada sensorial,

que é um ser

que se prepara mudanças

humano.

que têm o potencial de

automáticas em seu corpo
mudar o seu sentimento.
Lisa Feldman

-- Martha

Graham

O corpo do bailarino é
simplesmente a
manifestação
luminosa da alma.

--

Barrett

- - Isadora
Duncan

maior actividade
do córtex
[...] flui.

área do cérebro, ] Flui.

As pessoas que
têm mais
capacidade
interoceptiva têm

O poder do
bom se
refugiou na
natureza do
belo.
--platão

o que os torna
mais conscientes
[...]
daflui.
] Flui.
emoções.
- - Daniel
Coleman

Eu não sei por
que fiz isso, eu
não sei por que
eu gostei, e eu
não sei porque
eu vou fazê-lo
novamente.

-Sócrates
Sócrates

A energia da
O nervo vago
...

[...] flui.
] Flui.

liga o intestino ao
cérebro. Robert
--

Martone

mente é a
essência da vida.
Aristotl
--

e

Beau
ty Styl
e Fash
ião
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