Када смо се часопис, почињемо

овај пут да ће "у издању" печат

Информације о. То је најлакше

сарадници, ми стварамо одличне

Огласи: Огласи су означени

цовер model за нашу БЕРЛиНиБ

распоред од нуле и додати ознаку,

појавити на левој страни ове стране.

урадити помоћу рачунара, где се

резултате у том оквиру.

'Реклама' или бренд је приказан тако

2019 / В питање Елмаиахх, фото по

"ТЕСТ распореда" у Блуе Ноте на

кликне на подвучена линија текста за

левој страни ове уређивачке

навигацију.

О Такома {погледајте чланак

странице. Ово је природно и

"стилова Реал Генц")

постепено трансформише у нашем

Сви чланци и други текст су

часопису. Ми заменити сваки од

оригинални рад од самог почетка.

2019 / Б

Талентовани људи и Фасхионистас

ранијих тест слика (које су све

који желе да раде са нама,

документоване у нашој Инстаграм

контактирајте нас на

и фотографа, такође постављен на

уредник, БЕРЛиНиБ; и често

наш инстаграм налогу.

стилиста}

Ауторска права: Фасхион

берлиниб@аол.цом или ДМ на

оригиналних изданака. Идеја која

блогери могу Реблог слике са

Инстаграм. Ми смо увек отворени да

Садржај сваког објављеног

признања магазину, модел и

чујемо од модела, писци,

БЕРЛиНиБ Магазине је ауторско

само најбоље инспирацију за наш

Стајн Хенинг Братен Реусцх звани

лист, па бирамо слике наших

Аристо Такома. Сви они који су

омиљених извора, као што су Вогуе,

фотографи, стилисти, шминкери,

укључени у цонтентцреатион се

Нумеро, Харпер Базаар и Елле

сценографи, модни дизајнери,

зове (модели су наведени као

Магазине, да запали наше странице

оглашивачи и други ентузијасти

желе). Унсигнед материјал је од

са сликама које нас инспиришу као и

креативци који желе да дају свој

стране уредника.

ми радити на стварању сопственог

допринос.

потпуно оригиналну публикацију.

Брендови: Програмски садржаји
могу бити спонзорисан од стране

Сваки проблем се развија на овај

модних брендова. Значајна спонзор

начин, и у време објављивања (за

је увек истакао је у едиторијала и у

публикације времена, додељује наш

нашим постовима на Инстаграм. Да

сајт) сав садржај је наша. То је само
Као нови часопис, БЕРЛиНиБ је

ИССН: 2535-602Кс

потпуно самостално финансира.

ПУБЛИСХЕД

бисте унели квалитетне рекламе,
500 пр А3 страница, или

фотограф, додељује део
директоријума на нашем сајту за
више

као квалитетан ПДФ прегледање на
малом екрану попут телефона и
рачунара. Пошто не постоји

одличног укуса и креативне
способности наших

БЕРЛиНиБ је доступан за бесплатно

читљив на великом екрану попут

Са врха линије опреме, као и

БЕРЛиНиБ 2019 / Б

преко, између осталог, Бити,

БЕРЛиНиБ, са признања на моделу

Аристо Такома { фотограф у, и

налогу) са сликама из наших
стоји иза овог метода је да желимо

БЕРЛиНиБ: Маде углавном у Атини

да је очигледно. Огласи у часопису

€ 500 ПР А3 страница, или

спонзор уводника, молимо вас да нас
контактирате путем
берлиниб@аол.цом или ДМ.

претплата, позивамо свакога ко се
осећа уздигнут од стране нашег
часописа да донирам; погледајте
сајт за информације.

Ослобођење и
Грицкање. Концепт је Аристо Тацома
алиас
С СР Вебер, Ослу. ИССН:
2535-602Кс
Формално производна локација: Осло,
Норвешка

Пошта: Иога4д: ВРГМ, Холменв
68, 0376 ОСЛО

берлиниб.цом
индустриалбабес.цом
@берлиниб
Уводник Асистент:
Луси БЛАИ, @луциблаи

Технологија укључује:
Никон ДФ, НИККОР В / ВР, КДЕ
Неон, ГИМП, ЛибреОффице,
ФонтЛибрари.орг и платформе ПК
Андроид-к86. Када БЕРЛиНиБ је у
потпуности финансиран од стране
комерцијалних уговора и огласима,
ми ћемо користити сличне Роиалти
фонтове преко купљених лиценци.

највише

они су, најбољи начин да се подигне свој

замени за косу? Од Версаце шнале за Прада

стил је додати киттен пету. Баленциага маче

хеадбандс, косу су модне-гирл Идемо до ове

потпетица муле имају дугу, шиљату прст

сезоне. Доступан у различитим бојама и

стоит стајања, и популарне продавнице, као

'Тис тхе сезоне да полудим! Мислим, заиста

стиловима, од живописних у облику срца

што Манго и Топсхоп имају низ стилова

можете да погреши када имате поверење да

снап-клипова који говоре да свој унутрашњи

доступних у складу са вашим корак.

рок шта носиш као да сте управо изашли из

@фасхиоњудгмент,

минђушу тренд обруч, ми смо сада дочекали
са новим трендом у одељењу минђушу и да

брзо-модним продавницама као што су Зара,

је ... добро, ради шта хоћеш! Ако ти треба

тако да постоји нешто за свачији стил и

мало упутства о томе највише модеран

Било је времена, када је дуг, Поинти врх је

буџет.

начин да се приближи овај тренд, овде је:

најмање модеран стил ципела, али

Нека буде велико. : Лоеве, Клои Гивенцхи па

Баленциага променио ту перцепцију са

чак и Милан сопствене господар елеганције

злогласним Книфе пртљажнику. Тхе Поинти

и префињености; Ђорђо Армани, сви знамо

врх је још увек модеран избор, али је

да када је у питању наушнице, већи је

прецизан, равно рез је дефинитивно

дефинитивно бољи ове сезоне.

фаворит ове сезоне. Примењује на сандале

наочаре

и чизме подједнако, трг прст нуди углађен и

малу: је на крају свог циклуса тако да сада

прецизан изглед, који се лако могу

може бити последња прилика. Главни модне

дизајниран тако да одговара свакој прилици.

куће сада одбацује елегантан, али не

Неки од најзанимљивијих стилова укључују

функционални стил наочара за сунце,

оне из мање познатих брендова, као што су

замењујући их са онима који подсећају на

мазге и високим потпетицама сандала из

штита или чаше перформанси. Од Лоеве до

Мацх & маха и обликованих штиклама од

Иее ха! За све градских девојака, земља

Херон Престона сарадњи са Нике, 'бајкер

Ницоле Салдана.

поглед се вратио! Стреет-стиле Утицајни као

наочаре "и оне инспирисане заштитне

Кендалл Јеннер и Рози ХунтингтонВхитлеи

наочаре су нови да изгледа.

2. Цовбои Боотс

Лагерфелд, који је нажалост преминуо је у

натхалиесопхиајоурналисте @

стилу обуће печат одобрења од стране

фебруару ове године, дао ова класична
За оне у потрази за суптилнијем начин да
аццессорисе, а они који се плаше да им ушне

ФВ18 колекцији писте. Каубојске чизме су се
вратили у маинстреам, а изгледа да су овде
да остану. За савршен одећу дана у ноћи,
упарите чизме са флови боемски-стил
макидресс.

5. ТИНИ хандбагс
Су мале торбице функционална? Не, али су
они забава? Па да. И они вриште
ФАСХИОН? Највероватније. За оне који
мисле мали торба не може да стане ништа и
стога је потпуно бескористан, пусти ме да их

Од поновног откривања своје

разбијем за вас: Када изађеш са

унутрашње дете да коначно носи те

пријатељима, све што је потребно је мало

луде пете, тренд сезоне је флаунтинг

новца или кредитне картице, можда неки

твој

Липпи и своје кључеве . Можете стати све то
у малом торбу! Шта је са телефоном? Па, за

индивидуалност.

већину нас, то је у насим рукама већину
времена ионако, па зашто не дају маленом

3. Муле-пете
Обућа је додатну опрему за пролеће / лето

1. косу, Пинс горе!

2019. Ако каубојске чизме нису твоја ствар,
не очајавајте! Постоје и други начини да се
изјасни са ципелама. Ако волите муле колико
удобан и лак за ношење

Време се загрева, тако, уместо да га знојење

торбу шансу? Уосталом, ко може да каже не
Јацкуемус је хандцрафтед микро величине
ташни?

70их и 80их стилу, у потпуности преузео
модне индустрије, а који је бољи начин да
пронађете оригиналне и тренди комада у
односу на винтаге и половним
продавницама? Идеја о свима носећи исти
посао није идеална за прави модни
љубавник са јединственим осећајем за стил.
Већина модних љубитељи поносни што
другачије и воле да носе комаде који су
искључиви и оригиналан, али узимајући
комада цустом маде је скупо, а ништа не
каже "ексклузивни" као онеоф-а-врсте комад
са својом сопственом историјом. Зато за
куповину у продавницама винтаге је један од
наших омиљених забава и нешто
праве драгуље међу свим хаоса.

7. раидинг Бакин ормар

феатуринг каубојске чизме у свом Прада

Тренд носталгије, углавном фокусирана на

препоручујемо свима. Можете пронаћи неке

су приметили љуљање каубојске чизме и за
дневне и ноћне приликама. Чак и Карл

10. Радио
носталгија

8. Трг прст

За оне који су тек проба сунглассес тренд

БЕРЛиНиБ Фасхион дописник,

гмаил.цом

волимо.

могу се наћи у високе моде бутика или

Прибор

Натхалие Софији,

женске силуете вришти Гирл Повер, а ми га

писту у Милану недељи моде. Након

4. ХУГЕ

Холливоод иконе Граце Келли и Јацкие О.

Комбинујући класичну по мјери и храбре

да покажете своје непролазне лепоте. Косу

након

лето 2019

дизајнери женске моде и срца купаца.

дете, да златних снимци украшен бисерима

Тражио

за пролеће /

6. Црази наушнице

у кофи шешир или друге хеадуеар, зашто не

шкољке неће моћи да држе велике комаде,
препоручујемо да иде у ормар Твоја бака и
наћи неке бисере. И, док си у томе, види да
ли има и неке, ортопедске ципеле изгледа
киттен потпетицама. Ако имате среће, они ће
се уклопити. Све што изгледа као да би
могао радити на Симон Роцха писти је
савршен. Прошле сезоне је све о
равноправности флуидности у женској моди;
феатуринг мушког по мјери и опуштена-фит
тастера уп кошуље. Ова сезона је за
превазилажење јаза између женског снаге и
вулнераблити; невиност детета у
комбинацији са меком нежношћу жене. Овај
концепт је инспиративна

9. Сцарф
манипулатион
Прошло је доста времена од када смо
сматрали шалови пожељан помоћни за свако
доба, осим зиме, када је њихово присуство
има више везе са гризе хладни него што је
модни. Шалови су се вратили ове сезоне,
али не нужно и око врата. У Флоати дужине
материјала су савршен додатак да подигне
своју омиљену торбу са својим јединственим
стилом. Ако нисте у аццессорисинг кесе, увек
можете ићи на смелије избор: Врап мараму
око главе у стилу подсећа на 1950

Стилес оф
Реал Генц

Стиле признање: Два винтаге
елемената у овом дугом
уводнику, укључујући аспекте
боје, инспирисана одличном
раду Енрикуе Вегга је са
Јасмине Тоокес у Харпер
Базаар, Нов'18, Казахстан.

ти
Мислио
сам да је знао Ген З

Цовер модел манекенка у овом уводнику:
Елмаиахх, @елмаиахх муа: Мирто Департез,
@мирто_департез

Фотограф: АРИСТО Такома
Цафе Локације: 7 пута, Псири, Атина
Студио Локације: Студио П56, Атина, @
студио.п56

стил,
Лепота и равест
аспекти 2019 Суммер
Фасхион

Ознаке у овом уводнику:
Одећа и високе потпетице Тату ПО
СУЕЛИТА, @тату_би_суелита Боотс
би Страдивариус, @страдивариус

Дуванкеса би кесице
СИМОНА, @поуцхес_симона

трендови: Нека ваш
ум слободи, али
елегантно тако

Винтаге опрему из
РЕТРОСЕКСУАЛ, веб
ретросекуал.гр

Схватио
сам?

Ок
онда!

Ген З превише
технологије
свесни да не
буде коже
свестан

Јесен / Зима 2019

квалитети подсећа на наивне и немарно

колекције.

младости.

Панталоне су носили мушкарци вековима,

Делпозо, Родарте и неколико других

док су их жене покупио тек од 1930. године.

дизајнера, који ткају адолесцената тему у

Неки од највећих од утицаја тог покрета су

Марлен Дитрих, Кетрин
Хепберн и Коко Шанел.
били

Бежање од
одраслог доба у

скоро свако од својих збирки, недавно је

Марк Џејкобс и пре
свега, Прада, који је увео Хеадбандс
праћено

и Ученица-инспирисан изглед са Окфорд
ципеле, чарапе беловтхе-колена, беби-дол
хаљине, кашмир џемпера са белом кошуљом
огрлице, и разним лук украса а. Млађе
изглед се може наћи на Диор, који је

Иако су жене и мушкарци подједнако су сада
су гаце сортирано део своје гардеробе,
вреди напоменути да је одело остаје симбол

представио различите баллеринаинспиред
изгледа, носио невиност детета са балерине
ципеле, хеадбандс и туту-инспирисан сукње.

представља унутрашњи
емоционални преврат, борба
између вечног људског жеље да
се држе прошлости и једнако
моћне желе да се настави са
будућношћу". Можда је то управо оно
што је мода; не само сада, него увек. Ми смо
увек бори да одржи равнотежу између
цијенећи прошлост и њене утицаје, и
проналажење иновативних решења за бољу
будућност. Имајући то стање у животу је од

суштинског значаја, а зашто не узети ту идеју
у својим ормарима? Носите секси свилену
хаљину са киттен-пете или одело са слатким
шнале за косу. Како о класичној оловке сукње

моћи и мушкости. Чак иу модерним

са кошуљом и најлон колена високе чарапе?

временима, жене које носе одела изразе

Младост

Америцан едуцатор Лоуис Ј. Каплан саид, "Адолесценција

Мода је као игралиште - више креативни ти,

осећања снаге и моћи када их носи.

више је забавно, чак и ако не може свако да
разуме.

Представљајући снажно присуство испред
других и добити подстицај поверења је
пожељан ефекат, али ниједан човек или

мој
ти ово

жена је јак у сваком тренутку. Ми смо увек

Натхалие Софији, @фасхиоњудгмент,

одговорни одрасли, а нема сумње да су они

БЕРЛиНиБ Мода дописник,

који носе превише одговорности вант то

натхалиесопхиајоурналисте @

бреак фрее с времена на време.

гмаил.цом

Док главе до пете изглед инспирисан
невиности младих не може стати све, траг је
да се почне са малим стварима. Без обзира
на старост или личног стила, свако може да
снеак косу додатну опрему, као што су
траком или шнале у свакодневном или више
формалних изгледу. Други добар начин да се

спроведе тај тренд у вашем орману је у
Адолесценција, дефинише се као период између
облику чарапе. Схеер чарапе различите

твој

детињства и одраслог доба, је

дужине од скочног зглоба до колена може

савршена реч се користи приликом

направити савршен додатак да уздигне

Јесен / Зима 2018 нам је донео снажну визију

описивања већину трендова циркулишу на

једноставне и удобне ципеле, што их врхунац

женствености. Интелигентан, јаке воље и

писти ове сезоне. Иако је реч често може

онај који не треба да се разметао своје тело,

имати негативне конотације - тинејџерима са

али би радије носе нешто широку и угодно,

бунтовни и безбрижне ставова - суштина

као један огромни оделу.

адолесценције је много другачија. Тхе

Љубав за
одела код жена а

пролеће / лето 2019 сезоне Суитинг
одражава више

'а

плакари је запалила и сигурно ће
остати у ексер током текуће сезоне и многе
сезоне које долазе. Недавни модне недеље
представили су опуштени прилагођавање у

мекоћу и нежност;

ваше гардеробе. Најбољи примери како да
их носе су Тхе Нилон Ердем
сцхоолгирлинспиред Праду и чипке уживање
Сузанне Рае. Изаберите своју инспирацију и
иди са њим!

Ваш
Сензуална

ИК
Фасхион модел: Маја Мелита,
@мелита_маиа МУА: Мирто Департез,
@мирто_департез

Фотограф: АРИСТО Такома
Локације: транзистор
Кафе-Бистротхекуе, Псири,
Атина Студио П56, Атина, @
студио.п56

Ознаке у овом уводнику: Одећа и обућа
за Х & М, и ХМ

Дуванкеса би кесице
СИМОНА, @поуцхес_симона

Винтаге опрему из
РЕТРОСЕКСУАЛ, веб
ретросекуал.гр
Енди Ворхол столица се налази у одећи
чувати Детроит близу Монастираки, Атина

Ера
компјутера
био
је
основао
интелектуални
напори
неких, а
сада
имамо
талас
интерес у
дизајну,
Н енсуал ИК
селфедуцатион:
лепота,
нека правила
уметност, ипалца
сензуалност,
пропагира У чулном, уметнички
појединца, тело може
у целом
бити ум на екрану.
свету
самим
технологијом.
Књиге, било физичка
или представља више

флеетингли на нашим
телефонима и
рачунарима, стимулише
ум. Манекенка Маја
показује ово са 2019 низ
од 60 старих.

Правило # 1:

# Дуге ноге
- - Не антитеза
способног мозга

Многе велике креативне душе у
човечанству је пријављено да разговара
са собом. Ви наћи речи да одговарају
своја осећања и чулне идеје и тако да вам
увид расте и осећања може променити.
Уместо да користе једноставне речи као
што су "добар" или "лош" да опише
слику, наћи више описне речи са већом
дубином да подстакне своју разумевање
онога што видимо.

Правило # 2:
Сабери чула
речи

Правило#3:
3:

Истражите
стимулуса у
умерености
Наслеђе из 1960-их, па чак и више од
1970-их, је да су јачи ментални стимуланс да
генерише, више ум узвраћа; нови
"нормалност" у мозгу је дефинисан својом
хемијском окружењу. Али у свету где је
фанатизам је распрострањена, а променом
свести биљне супстанце се легализује за
стварање Бранднев милијарди долара
индустрије, немојмо потцењивати вредност
повременим благим менталним стимулуса.
Шта би Водехоусе био без Бертие пије
бингес, или Иан Флеминг је Бонд без акције
поглавља никотина покренуто?

Правило#4:3:

Лет концепти
побуђују тело

Значајан део мозга посвећен је чула /
сексуалне интензитета и концептуални рад је
потребно за највеће могуће активирање. За
многе, то је нека врста платонски 'високо' за
рад са лепотом.

хармонија која укључује квантни цхесистри
мозга, што само сан може да пружи.

Правило # 5:
Спавање је
магија
Потреба за сном повећава током пубертета,
јер сложеност хармонија су веће за одрасле;

'Златни пресек'. Голден Однос је релевантан
у научном истраживању веза између
здравља и атрактивности. Тхе Фибоначијеви

Правило#6:3:

Фибонацци је
сексуалност
Потрага за здраву поверења сексуалног
партнера, или, у овом све Полиамороус
свету, здрави поуздани партнери, је повезан
у нумерике инстинктивно препознатљивих
карактеристика љепоте познат као

Бројеви 3, 5, 8 и њихова Златни Однос

1.618 .. је интелектуална лек за чулном
модног дизајна азила, за ИК сензуалност.

ТНС

продати-напоље, а затим и скандал, и

узели смо нашу истрагу према људима на

који нису упознати са концептом "пресвлака",

{Истина

свакако ништа смешно. То не само да

улици, тражећи им неке прилично случајних

то значи надев намештаја. Можемо само да

узнемирава насе анималфриендли осећања,

питања у којима је кључна реч је "лажна".

претпостављам да је млада госпођа

кроз тешкоће у учењу како да пројектује

Андерсон у својим собама промена између

факе-со-итлоокс-лике-а-лажни корак по

плажи љуби сцене, пронашла своју зен

корак.

Глупости

маском "лажног крзна". То је био

Мало збуњен али можда просветљен,

али и оштећен животиња који је ушао у

Факе, јасно, постаје се! Још један човек

производњу. Озбиљна ствар заиста.

на улици:
П: Здраво, ми истражујемо појам
П: Да ли бисте радије лажни бургер преко

Текст и илустрација: АРИСТО
Направили смо контакт са познатог
професора Хамфри Богус од Мадланд

Прави, исправан

"лажно".

један или чак много аутентични оргазама.
Апликација је интерактиван и траје један

аутентично, ако можете да га купите у
Мекдоналд је?

она тамо држали. Нема сумње веома
племенит хоби, а награђивање начин да се
проведе нечије резервне минута.

О: И одакле долазе?

доба у којем живимо, и, укратко, ставио је
све до постмодернизма.

лажни хамбургер! Тотално!

П: Долазимо из Јоурнал оф лажне
истраге у Лажни. Претпоставимо да ваш
Један од њихових препорука, као што је

омиљени информативни канал се
преименовао у "Само Факе Невс". Да ли би
ипак волео?
П: Претпоставимо да би могао појести
лажни вечеру са председником, на Марсу, у

сте приметили да је неколико модних

Они који воле факе-фур су посттхат. Они су изван лажним документарцу, да ли учествовати?

брендова морао да изда

све

приказано у (дубоко лажна) видео укључује
У ствари, студија недавно објављена у

лажно начин и потпуно ван ритма. Друга

пресвлаке је међу најбољим хобије - никад.

препорука је да каже доста клишеа одмах
након тога, као што је "То је најбоље што сам

О: Страва! Какав невероватан идеја! Ја

икада имао" и сличне глупости.

бих га обожавам!
истраживању факедом, али иу Полиамороус
Говорећи о лажним стварима изгледа да

или моно-љубавни однос, ту је - погодили

је рецепт за успешан разговор. Ево још

сте - телефонски апликацију направљен

једног примера:

само за вас. Апликација се зове "Лажни
лажни!" и, једном преузети и повезан преко

П: Претпоставимо да неко ти понудио

Блуетоотх до одговарајућег ноћни опрему,

лажни ауто за упола цене правог

она учи корисницима да науче како да,

аутомобила. Да ли ти за то?

добро, лажни лажни О.

О: Можете ли одвести било где са тим
лажним колима?
П: Наравно да не. Диван! Стварно
волим да кући. Волео бих тај ауто,
апсолутно!

Теорија иза целе идеје је мало нејасно,
али ми ћемо да пробамо:

Да будемо фер, "лажни" и дубља значења
нису нови и ове сезоне или последњи.

Креатори апликације одлучили да је

Легендарни Памела Андерсон из Баиватцх,

фасцинантно за партнер буде сумњиво да је

који је најпопуларнији у средином 90-их, био

његов партнер или партнери само лажне свој

је стаза-блејзер за лажни концепт да овако

оргазам.

далеко у човечанству. Заиста, она је била
једна од првих која је схватила потенцијал за
факедом да побољша људски начин живота.

Ово је, наравно, да брину они који долазе
истински и лако. А то је да се овај тачан
брине да сада имамо бесплатну апликацију
"Лажни лажна!", Која учи људе да раде и
заиста превише До (тако да заиста изгледа
као факе) све људи раде да глуме оргазам

Мс Андерсон, који је провео већину
Баиватцх епизоде оскудно одевене у
бикинијима, је аутор овог Е = формулације
гениус мц2левел у погледу обрачуна мисли
то. Дакле, уместо 'постмодернизма'

покушава да прода своју аутентичну крзно

можемо само да кажемо Факе Фур! То је

под

сумира уредно, зар не мислиш? "

О: Да ли би председник, у случају да буде
лажна, превише?

П: Да. О: И Март ..?

човечанства о лажном:

славну личност, је да вришти на несумњиво

часопису Факе науке указује на то да

За оне који нису само напредовала у

Јавно извињење након што је сјајну идеју

секунди да се припреме, и онда ти даје
крици су.

О: О мој Боже како фантастично би било,

Не недостаје ентузијазма тамо. Други:

"Модерниста радије аутентични крзно.

На клик на дугме, то вам даје петнаест
резултате према томе инаутхентиц ваши

Лоониверсити и замолио га да окарактерише

лажно крзно
Неки кажу да смо сада у новом добу. Можда

"Упхолстери је бољи од терапије." За оне

пуњење разних старинских столица и софе

Секција}
Такома

П: Исто тако лажно. Диван. Тако бих то.

понашања, можда да ефикасно прикрије
чињеницу да су има

над градом, и брзо добија
поглед на велику слику. Ово је
ЕЕГ.
Неке од тих утисака могу се сврстати у

белешке
инспирисан науке

конвенционалном ЕЕГ жаргону, као

смех иду у кХз, или кило-херц распон,
и док неки облици стимулације сексуалног
вибрација подразумева више десетина
Хертз, постоје цросс-оверс од интереса за
страствени проучавању значаја 8-13 херца
појаве у мозгу и телу.

"Партнери који изазване хигхоргасм цене су
оцијенио [ редом] као више духовит,
креативан, топао, веран, и боље мириса од
партнера који изазваних ловоргасм стопе, а
учествовале су иу већим напорима да
изазове партнера оргазам. "(ЈМ Схерлоцк,
МЈ Сидари, ЕА Харрис, ФК Барлов, БП

"можданих таласа". Постоји посебан скуп

Зиетсцх, Социоаффецтиве Неуросциенце и

таласа између 8 и 13 херца (циклуса у

психологија). "боље мириса 'део је, без

секунди), који су привукли пажњу

сумње, добра вест за модеран парфема

истраживача у креативности. Овај такозвани

брендова.

"алфа стање" мозга се односи на такве
појаве као опуштање, разиграно

Мозак и
тело

Ова посебна фреквенција случајно онај

креативности, осећаја задовољства тече, и

који ћелија рецептора у клиториса су

опште смањење бола и страха.

најосетљивији на.

Ова посебна фреквенција
Наука хумора није само по себи духовит.
Могло би се описати као досадан студији,
која настоји да одговори на питања као што
су: Које су полне разлике између количине
Истраживачи су открили да су опуштене

смеха ?; Шта звук фреквенције људи
стварају током смеха ?; У којој мери је смех
независна од културе ?;

облике смеха генеришу

таласе
између 8 и 13 Хертз-- чиме се

- - исто као поменути алфа државу која
повећава током смеха и сексуалне
стимулације - је током женског оргазма (до
мере типично је присутан у аналне регије да
неки научници сугеришу да да мере за такве
физичке вибрације могу бити начин да се
провери фемале оргазам).

повећава мозга алфа стање. Присуство ових
таласа, есп. када су интензивни и

фреквенције
током смеха и
секса

корелацији, побољшава креативност и
такође Индептх учења.
даље истраживање односа између хумора и

Која је улога смеха у дечији

сексуалности нас доводи до вековног питање

мозак

како одабрати најбољу сексуалног партнера.

'а

Камп истраживача који раде на тему

развој?

сложенији сексуалне стимулације су имали

Слично (и озбиљно), постоје студије о

низ сродних налаза:

С обзиром на истраживање у алфа стање
можданих таласа, није изненађујуће да
науче да

другом физиолошком феномену значаја за
људских бића која дели неке заједничке

Током сексуалног узбуђења, алфа таласи

карактеристике са смијехом: оргазам.

у мозгу имају тенденцију да се повећа. Тада
следи, да сексуална стимулација доводи до
узбуђења може да смањи осећај бола и
страха код људи.

Трећа област истраживања, који се
односи на оба поља, јесте

"фунни
фуннипеопле
пеопле
'

'а

имају предност у овом одељењу.
Сер Мајкл Кејн, познат по свом политичком
некоректности, вероватно сложити. Он је
славно рекао, "Можеш се смејати више жена

електроенцефалографије, познатији као

Пост-оргазам, по правилу, алфа таласи

ЕЕГ. ЕЕГ уз технолошки компликоване
начине мерења активности мозга, даје
индикацију о томе шта се дешава у мозгу из

у кревету него што може да заведе у њу,

одмах смањити. Постоји латински назив за

само тако дуго док престане да се смеје кад

овај пост-цоитал Тристессе.

си у кревету."

онога што се може описати као птичије је.
Узмите у обзир да је мозак попут града;
Текст: АРИСТО Такома

птица улети

тхе

Ово истраживање показује да није само
прича да кажем да је најбољи део секса
може бити непосредно пре оргазма.
Сви вицеви на страну, наука је имала
Док соунд

фреквенције

озбиљне закључке у прилог Цаине
коментару. 2016, група аутора је утврдио да

За даља истраживања саветују такође: ЕЕГ
алфа снаге и креативне идеацијом од А Финк
& М Бенедек у Неуросци. Биобехав., 2014 и
истраживање које је спровео Ницоле Праусе
др, такође у свом научном објекту,
ввв.либеросцентер.цом

Органска
туринг тест

Истрага је за
ум

Фасхион модел у овом
уводнику: Натали Ризоу,
@наталиеризоу значи: МИРТО
Департез, @мирто_департез

Фотограф: АРИСТО Такома

Реквизите и сценографија: Марија
Асимаки
Локација: Студио П56, Атина,
@ студио.п56

Ознаке у овом уводнику:

Панталоне, шортс, блуза, јакна,
хигх хеелед схоес по ЗАРА, @зара

Спортска од Гуесс, @гуесс

Лингерие грудњак од ЛК
Интимате, @лк_интимате

Од Дуне до Матрик,
из Фондације за Стар
Варс, од Станлеи
Кубрицк &

АЦ Цларкес
'а

ради на најновији
утицајног Стар Трек:
Дисцовери по
Нетфлик / ЦБС,
замишљене квантне
биологије
универзалног ума и
осећања држи на
померамо границе
фикције и даје
импулсе у моди

21.
века:
Туринг тест:
она
проверава да ли
глупе
компјутерски
програми могу
преварити људе
у
мислећи да
имају ум

Будући века,
могуће
Органска
туринг тест:

Она истражује у
ванземаљским
ентитетима да
открије свој ум
да
--

они имају мисли,
осећања и можда
љубав према
нама људима

свест
е ...
[...]тече.
токова.
] Токова.
Река
"Река"
или
или

ДЕО И: УМ И
ВИШЕ

"Или

"Река"
струје
илису "Или

метафоре којим се
најприродније
описано. У
разговору о томе у
наставку, назовимо
га ток мисли, свест

с, односно
субјективне
живота.

- - Вилијам
Џејмс

Свест а не може
се узети у обзир у
физичком смислу.
За свест с је

апсолутно
фундаментално
. То се не може
узети у обзир у
смислу било шта
друго.
- - ервин
Шредингер

Стварање
кроз
конструктима
ума.

Унутрашњи
сведок је само
чисте свести,
- - Патанђали
која, иако
безгранична и
непроменљив,
види

Најлепша ствар
коју можемо
искусити је
мистериозно. То
је извор свих
правих
уметности и
науке.

- - Алберт
Ајнштајн

На дубљем
нивоу ...[...] токова.
] Токова.

На квантном

материја и

нивоу не постоји

цонсциоусн ЕСС

разлика између

су ...

биологије и

нераздвојни и

физике.

испреплетена
Дејвид
--

- - Брајан Фулер
Алек Куртцман,
у свом Стар
Трек

"Река" или

откриће "Или

[...] токова.
] Токова

Бом

Универзум је луд,
мало луд.

- - Ален
Гинсберг

Знајући друге је
интелигенција
- - Лао Це

Твој ум, овај
глобус свести,
је звездана
универзум. Када
притиснете са
ногом, хиљаду
нових путева
постаје јасно.

- - Руми

Ја не мислим да
љубав као разлог.
Мислим да је
љубав на првом
месту, а онда су
разлози следе.

Лове [...]
Сурроунд и
сваког бића и
проширује
полако да
прихвате све
што треба да
буде.
- - кхалил
Џубран

- Цхимаманда
Нгози Адичи

Твоја теорија је
луд, али није с
'Није

довољно луд да би
било истинито.
Нилс Бор

--

Не само да је
Универзум
странац него ми
Мислим, да је
странац
него што могу да
замислим ..

- - Вернер
Хајзенберг

ОРГАНСКА
туринг тест
ДЕО ИИ:
Ума / тела

У 20. веку, наука

посматрати као

често водила идеја о седиште осећања и
рационалности као

тела као

припадници мозга и

интелигентна

тела, као посебан.
Као што смо се

Сада, у 21. веку,
подсвест, осетио
нпр кроз црева
осећања, сматра
се скоро
бесконачно
способан,

делови древног
пхилосопх и
може да свеж
смисла

приближили
миленијум, мозак је

Ви не може да

тело плесачице је
једноставно сјајна
манифестација
душе.

докаже непостојање
душе ти
; ти

ин а
плесачица и'Није

тело, видимо
[...]
. . токова.
. ] Токова.

нешто чудо да је
људско биће.

само треба да га

и

преузме вери.
Вооди аллен
-Сваки пут када мозак
симулира чулни инпут,
припрема аутоматске
промене у вашем телу које
имају потенцијал да
промени свој осећај. Лиза
Фелдман,

-- мартха

Грахам

--

барретт

- - Исидора
Данкан

већа активност
кортекса

Људи који имају
више
Интероцептивне
способност имају

Снага
добра је
уточиште у
природи
лепог.
--Платон

Не знам зашто
сам то урадио,
[...] токова.
ја не знам
мозак област, ] Токова.
зашто сам
што их чини
уживао, а ја не
више свесни
[...] токова.
] Токова. знам зашто ћу
емоције.
то урадити
- - Данијел
поново.
Колман

-Соцратес
Сократ

Енергија ума је
Живац
луталац [...]
... токова.
] Токова.
повезује стомак у

суштина живота.
Аристотл

мозак. Роберт
--

Мартоне

--

e

Бо Ти
Стил Е
Фасх
јон
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