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ang pinaka-

SoughtAfter

ang mga ito ay, ang pinakamahusay na paraan upang

headwear, bakit hindi magpalit sa buhok

pataasin ang iyong estilo ay ang magdagdag ng isang

accessories? Mula Versace hair pin na Prada

kuting sakong. ni Balenciaga kuting takong mules

headbands, buhok accessory ay ang mga

magkaroon ng isang mahaba, pointy toe nagkakahalaga

'TIS ang panahon upang pumunta mabaliw! Ibig

screams batang babae kapangyarihan, at

fashion-girl go-to para sa season. Magagamit

ng nakatayo up para sa, at tanyag na mga tindahan

kong sabihin, maaari mong talagang gawin

gustung-gusto namin ito.

sa iba't ibang kulay at mga istilo, mula sa

tulad ng Mango at Topshop ay mayroon ding isang

walang mali kapag ikaw ay may confidence na

makulay na hugis pusong snap-clip na

hanay ng mga estilo na magagamit upang umangkop sa

sa bato kung ano ang iyong suot tulad mo

makipag-usap sa iyong panloob na bata, upang

iyong mga hakbang.

Naging off ang paliparan sa Milan Fashion

designer ng pambabae fashion at ang mga puso ng
teternuhin at naka-bold pambabae silhouettes

ipagmalaki ang iyong walang hanggang

kami ay may ngayon ay greeted na may isang

kagandahan. Buhok accessories ay

bagong trend sa hikaw department at iyon ay ...

Nagkaroon ng isang oras, kapag ang isang

matatagpuan sa mataas na fashion boutique o

well, gawin kung ano ang gusto mo! Kung

mahaba, pointy tip ay ang hindi bababa sa

kailangan mo ng isang maliit na patnubay pati

fashionable style ng sapatos, ngunit Balenciaga

na sa mga pinaka-sunod sa moda paraan

nagbago na pang-unawa sa kawalang Knife

upang diskarte na ito kalakaran, dito ito ay:

boot. Ang pointy tip ay pa rin ng isang

Gawin itong malaki. Loewe, Chloe, Givenchy at

naka-istilong pagpipilian, ngunit ang tiyak,

kahit sariling panginoon ng kagandahan at

straight cut ay tiyak ang front-runner na ito

Para sa mga taong pa na subukan ang mga

pagiging sopistikado ng Milan; Giorgio Armani,

rikaduhan. Inilapat sa sandals at boots pareho,

maliliit na salaming pang-araw trend: ito ay sa

ang lahat ng malaman na pagdating sa hikaw,

ang square toe nag-aalok ng isang makinis at

dulo ng kanyang cycle kaya ngayon ay

mas malaki ay tiyak na mas mahusay na ito

tumpak na hitsura, na kung saan ay madaling

maaaring maging ang iyong huling

rikaduhan.

ay naka-istilong upang umangkop sa anumang

kaya mayroong isang bagay upang umangkop
sa bawat estilo at badyet.

4.
MALALAKING baso

pagkakataon. Major fashion bahay ay ngayon

okasyon. Ang ilan sa mga pinaka-kagiliw-giliw

sa pagtanggi sa mga naka-istilong ngunit hindi

na mga estilo isama ang mga bago mula mas

tumatakbong estilo ng salaming pang-araw, na

mababang mga kilalang tatak, tulad ng mga

Yee-ha! Para sa lahat ng mga batang babae ng

pinapalitan ang mga ito na may mga bago

mula, at mataas na takong sandals mula sa

lungsod, bansa hitsura ay bumalik! Street-style

nakapagpapaalaala ng shields o baso

Mach & Mach at hugis na takong mula sa

influencers tulad Kendall Jenner at Rosie

pagganap. Mula Loewe sa Heron Preston

Nicole Saldaña.

HuntingtonWhitley ay batik-batik tumba koboy

pakikipagtulungan sa Nike, 'biker salaming

bota para sa parehong araw at gabi na

pang-araw' at mga inspirasyon ng proteksiyon

BERLiNiB Fashion kasulatan,

okasyon. Kahit Karl Lagerfeld, na sadly

eyewear ay ang mga bagong IT hitsura.

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

ito klasikong estilo ng kasuotan sa paa ang

Tag-init 2019

Sa pamamagitan ng Nathalie
Sophia, @fashionjudgment,

2. Cowboy boots

pumanaw noong Pebrero sa taong ito, ibinigay

sa kanyang Fendi FW18 runway koleksyon.
Cowboy boots ay may ibabalik sa mainstream,
at ganito ang hitsura ang mga ito ay dito upang
manatili. Para sa perpektong pang-araw-gabi
sangkapan, ipares ang iyong boots na may
isang flowy bohemian-style maxidress.

paraan upang accessorise, at mga taong

5. TINY handbag
Sigurado maliliit na handbag functional? Hindi.
Ngunit ang mga ito ay masaya? Oo. At ginagawa
nila tumili FASHION? Pinaka-tiyak. Para sa mga
nag-iisip ng isang maliit na maliit na bag ay hindi

Mula sa rediscovering ang iyong panloob

maaaring magkasya sa anumang bagay at

na bata upang sa wakas ay may suot ang

samakatuwid ay ganap na walang silbi, hayaan mo
akong masira ito pababa para sa iyo: Kapag

mga nakatutuwang takong, ang takbo ng

pumunta ka sa mga kaibigan, ang kailangan mo

panahon ay flaunting iyong

lang ay ilang pera o credit card, marahil ilang lippy
at ang iyong mga susi . Maaari mong magkasya

sariling katangian.

ang lahat ng iyon sa isang maliit na maliit na bag!
Paano ang tungkol sa iyong telepono? Well, para sa

3. Mule-Takong

karamihan sa atin, ito ay nasa ating mga kamay ang
karamihan ng oras anyway, kaya bakit hindi bigyan
ang maliit na bag ng isang pagkakataon?

1. Buhok down, Pins up!

Kasuotan sa paa ay ANG accessory of Spring /

Pagkatapos ng lahat, kung sino ang maaaring

Tag-init 2019. Kung koboy bota ay hindi ang

humindi sa Jacquemus handcrafted micro-sized

iyong bagay, huwag masiraan ng loob! May iba

totes?

pang mga paraan upang gumawa ng isang
pahayag sa iyong sapatos. Kung mahilig ka sa

Ang panahon ay warming up, kaya, sa halip na
sweating ito

mules para sa kung paano kumportable at
madaling-magsuot

natatakot na ang kanilang mga earlobes ay
hindi magagawang upang i-hold mabigat na
piraso, inirerekumenda namin na iyong
pumunta sa closet ng iyong lola at mahanap
ang ilang mga perlas. At, habang ikaw ay sa ito,
tingnan kung maaari mong mahanap ang ilang
mga kuting takong, orthopaedic-hinahanap
shoes masyadong. Kung ikaw ay mapalad, sila
magkasya. Anumang bagay na ganito ang
hitsura ito ay maaaring magtrabaho sa isang
Simone Rocha runway ay perpekto. Huling
season ay ang lahat ng tungkol pagkalikido
kasarian sa kababaihan fashion; nagtatampok
panlalaki teternuhin at relaxed-fit button-up
shirt. Season na ito ay tungkol sa bridging ang
puwang sa pagitan ng pambabae lakas at
vulnerablity; ang kawalan ng kasalanan ng
isang bata na kasama ng malambot na
kahinahunan ng isang babae. konsepto na ito
ay kagila

Ang nostalgia trend, higit sa lahat nakatutok sa
mga 70s at 80s style, ay ganap na kinuha sa
ibabaw ng industriya ng fashion, at kung ano
ang mas mahusay na paraan upang
makahanap ng orihinal at naka-istilong piraso
kaysa sa vintage at secondhand tindahan? Ang
ideya ng lahat ng tao na may suot na parehong
eksaktong bagay ay hindi mainam para sa isang
tunay na fashion lover na may natatanging
kahulugan ng estilo. Karamihan sa fashion
aficionados tumagal ng pagmamalaki sa
pagiging iba't-ibang at nais na magsuot ng mga
piraso na ay eksklusibo at orihinal, ngunit sa
pagkuha ng mga piraso ng pasadya ay mahal,
at wala nagsasabing 'eksklusibong' tulad ng
isang oneof-a-uri piraso sa kanyang sariling
kasaysayan. Iyon ang dahilan kung bakit
shopping sa vintage tindahan ay isa sa aming
mga paboritong pastimes at isang bagay na

closet 7. Raiding
Grandma ni

inirerekumenda namin sa lahat ng tao. Maaari
mong mahanap ang ilang mga tunay na hiyas
sa lahat ng mga kaguluhan.

Para sa mga nangangailangan ng isang subtler

pag-apruba sa pagtatampok ng mga bota koboy

10. Original
nostalgia

8. Square toe

Week. Kasunod ng hoop earring kalakaran,

sa tindahan ng mabilis na fashion tulad ng Zara,

Hollywood icon Grace Kelly at Jackie O.

mga mamimili. Ang pagsasama-sama classic

gold klip embellished na may mga perlas upang

aksesorya
para sa Spring /

6. Crazy hikaw

out sa isang bucket hat o iba pang mga

9. Scarf
pagmamanipula
Naging isang habang dahil itinuturing namin
scarfs ng isang kanais-nais na accessory para sa
anumang panahon maliban sa taglamig, kapag
ang kanilang presensya ay may higit na gawin sa
mga nanunuot malamig kaysa sa paggawa ng
isang fashion statement. Scarves ay bumalik
season na ito, ngunit hindi kinakailangan sa
paligid ng aming mga necks. Ang malutang haba
ng materyal ay ang perpektong accessory upang
pataasin ang iyong mga paboritong bag gamit
ang iyong sariling natatanging estilo. Kung ikaw
ay hindi sa accessorising bag, maaari mong
laging pumunta para sa isang mas matapang na
pagpipilian: I-wrap ang isang bupanda sa paligid
ng iyong ulo sa isang estilo nakapagpapaalaala
ng 1950s

Estilo ng
Real Genz

Style na pagkilala: Dalawang
vintage elemento sa ito
mahabang pang-editoryal,
kabilang ang mga aspeto ng
kulay, inspirasyon sa
pamamagitan ng Enrique Vegga
ni mahusay na trabaho na may
Jasmine Tookes sa Harper
Bazaar, Nov'18, Kazakhstan.

Ikaw
Akala alam
mo Gen Z

Cover modelo, fashion modelo sa
pang-editoryal na ito: Elmayahh, @elmayahh
MUA: Myrto Departez, @myrto_departez

Photographer: Aristo Tacoma
Cafe Lokasyon: 7 TIMES, Psiri, Athens
Studio Lokasyon: STUDIO P56, Athens, @
studio.p56

estilo,
kagandahan at ang
mga rawest aspeto ng
2019 tag-init fashion

Label sa pang-editoryal na ito:
Mga damit at mataas na takong TATU
BY SUELITA, @tatu_by_suelita Boots
pamamagitan Stradivarius,
@stradivarius

lagayan ng tabako ng pouches
SIMONA, @pouches_simona

uso: ipaalam ang
inyong isip maluwag,
ngunit elegante kaya

Vintage kagamitan mula
RETROSEXUAL, web
retrosexual.gr

Nakuha
ko?

Sige!

Gen Z:
masyadong tech
kamalayan
huwag maging
balat ng
kamalayan

Fall / Winter 2019 koleksyon.

katangian nakapagpapaalaala ng isang walang
muwang at walang ingat kabataan.

Pantalon ay magsuot ng mga lalaki para sa

Delpozo, Rodarte at isang maliit na bilang ng

mga siglo, habang ang mga kababaihan kinuha

iba pang mga designer, nagsisihabi ng

ang mga ito bilang huli bilang ang 1930s. Ang
ilan sa mga pinakamalaking influencers ng

Marlene Dietrich,
Katherine Hepburn at Coco
Chanel.
kilusan na

Tumatakbo ang
layo mula sa
pagtanda sa

nagdadalaga tema sa halos bawat at bawat isa
sa kanilang mga koleksyon, Kamakailan ay
sinundan sa pamamagitan ng

Marc

Jacobs at
pinaka-kapansin-pansin
Prada, kung saan ipinakilala headbands at
isang mag-aaral-inspired hitsura na may Oxford
sapatos, belowthe-tuhod medyas, baby-manika

Kahit na kababaihan at kalalakihan magkamukha
nagpatalastas ngayon pantalon isang pangunahing

collars, at iba't-ibang bow dekorasyon. Higit

ay kumakatawan sa isang panloob
na emosyonal na pagbabago, isang
pakikibaka sa pagitan ng walang
hanggan ng tao wish upang
kumapit sa nakaraan at ang
pare-pareho malakas wish upang
makakuha sa sa hinaharap". Marahil
ito ay kung ano mismo ang fashion ay; hindi lang
ngayon, ngunit lagi. Kami ay palaging labanan
upang mapanatili ang isang balanse sa pagitan
ng appreciating ang nakaraan at impluwensya
nito, at paghahanap ng makabagong mga
solusyon para sa isang mas mahusay na

pang mga kabataan hitsura ay maaari ding

hinaharap. Pagpapanatiling na balanse sa buhay

matagpuan sa Dior, na kung saan ay nagpakita

ay mahalaga, at kung bakit hindi tumagal na

ng isang iba't ibang mga ballerinainspired

ideya sa aming mga wardrobes? Magsuot ng

pagkalalaki. Kahit na sa modernong panahon, mga

hitsura, dala-dala ang kamusmusan ng isang

sexy na damit ng sutla na may kuting-takong o

kababaihan na magsuot ng suit ipahayag ang mga

bata na may baylarina sapatos, headbands at

isang suit na may cute na hairpins. Paano ang

damdamin ng lakas at kapangyarihan kapag suot ito.

tutu-inspired skirts.

tungkol sa isang klasikong lapis palda na may

bilihin bahagi ng kanilang wardrobe, ito ay
nagkakahalaga ng pagpuna na ang suit ay
nananatiling isang simbolo ng kapangyarihan at

pagbibinata

dresses, katsemir sweaters na may puting shirt

Amerikano tagapagturo Louis J. Kaplan sinabi, "Adolescence

isang shirt at nylon tuhod-mataas na medyas?
Fashion ay tulad ng isang palaruan - ang mas
malikhain makakuha ka, mas masaya ito ay, kahit

Portraying isang malakas na presensya sa

na hindi lahat ay maaaring maunawaan.

harap ng iba at sa pagkuha ng isang mapalakas
ng confidence ay isang kanais-nais na epekto,

ko
kabataan
ay
inyo

ngunit walang lalaki o babae ay malakas sa

Sa pamamagitan ng Nathalie Sophia,

lahat ng oras. Hindi kami palaging responsable

@fashionjudgment, BERLiNiB Fashion

matatanda, at walang duda na ang mga taong

kasulatan, nathaliesophiajournaliste @

magsagawa ng masyadong maraming

gmail.com

responsibilidad gustong makalaya sa ulit.

Habang ang isang head-to-toe hitsura
inspirasyon ng kamusmusan ng kabataan ay
maaaring hindi akma sa lahat, ang isang bakas
ay upang magsimula sa maliit na bagay.
Anuman ang edad o personal na estilo, kahit
sino ay maaaring lumabas nang panakaw ng
isang hair accessory tulad ng isang headband o

hairpins sa kanilang araw araw o mas pormal
Pagbibinata, na tinukoy bilang ang tagal pagitan na hitsura. Ang isa pang mahusay na paraan

ng pagkabata at karampatang
gulang, ay ang perpektong salita upang

upang ipatupad na trend sa iyong wardrobe ay
sa anyo ng mga medyas. Manipis na manipis
medyas ng iba't ibang haba mula sa

Fall / Winter 2018 nagdala sa amin ng isang

gamitin kapag naglalarawan sa karamihan ng

malakas na pananaw ng pagkababae. Intelligent,

mga uso nagpapalipat-lipat ang runways

masugid at isa na ay hindi na kailangan upang

season na ito. Kahit na ang salita ay madalas

magparangalan kanyang katawan, ngunit maaaring

na magkaroon ng mga negatibong connotations

ginusto upang magsuot ng isang bagay na

- tinedyer na may suwail at bulagsak saloobin -

maluwang at komportable, tulad ng isang oversized

ang kakanyahan ng pagbibinata ay mas naiiba.

magsuot ng mga ito ay ang nylon Erdem,

suit.

teternuhin Ang Spring / Tag-init 2019 season ay

schoolgirlinspired Prada at ang hinabi tuwa ng

sumasalamin higit pa

Suzanne Rae. Piliin ang iyong inspirasyon at

Ang pag-ibig para sa mga
demanda sa mga kababaihan s
's

closets ay ignited at ay tiyak na
mananatili sa tak sa buong kasalukuyang
season at maraming panahon darating.
Kamakailang fashion linggo ay iniharap relaxed
teternuhin in

lambing;

lambot at

bukung-bukong sa tuhod ay maaaring gumawa
ng ang perpektong accessory upang dakilain
simple at kumportableng sapatos, paggawa ng
mga ito ang highlight ng iyong sangkapan. Ang
pinakamahusay na halimbawa ng kung paano

pumunta sa mga ito!

Ang iyong
Sensual

IQ
Fashion modelo: Maya Melita, @melita_maya
MUA: Myrto Departez, @myrto_departez

Photographer: Aristo Tacoma
Mga Lokasyon: TRANZISTOR
Cafe-Bistrotheque, Psiri, Athens
STUDIO P56, Athens, @
studio.p56

Label sa pang-editoryal na ito: Damit at sapatos
sa pamamagitan ng H & M, & hm

lagayan ng tabako ng pouches
SIMONA, @pouches_simona

Vintage kagamitan mula
RETROSEXUAL, web
retrosexual.gr
Andy Warhol chair matatagpuan sa
damit-imbak DETROIT malapit sa Monastiraki,
Athens

Ang
panahon
ng mga computer ay
itinatag sa
pamamagitan ng
intelektwal
na
pagsisikap
ng ilan, at
ngayon
kami ay may isang wave ng
interes sa
disenyo,
kagandahan,
sining, at
sensuality,
propagated Upang animal, masining
indibidwal, ang katawan
sa buong ay maaaring maging ang
mundo sa isip sa display.
pamamagitan
ng tunay na teknolohiya.
Books, pisikal man o
kinakatawan ng mas
maraming

nang panandalian sa
aming mga telepono at
PC, pasiglahin ang isip.
Fashion modelo Maya ay
nagpapakita na ito na may
2019 streak ng 60s
vintage.

S ensual IQ

selfeducation: ang
ilang mga

patakaran ng
hinlalaki

Rule # 1:
# Long_legs
- - hindi ang
kabaligtaran ng isang
may kakayahang utak

Maraming mga mahusay na creative mga kaluluwa
sa sangkatauhan naiulat makipag-usap sa kanilang
mga sarili. Hanapin mo salita upang tumugma sa
iyong mga damdamin at animal ideya at sa gayon
ang iyong mga pananaw lumalaki at damdamin ay
maaaring magbago. Kaysa sa paggamit ng mga
simpleng salita tulad ng 'mabuting' o 'bad' upang
ilarawan ang isang imahe, makahanap ng higit pang
mga mapaglarawang salita na may mas higit na
lalim upang hikayatin ang iyong sariling
pang-unawa ng kung ano ang nakikita mo.

Rule # 2: Kumuha
ng isang mahigpit
na pagkakahawak
sa animal salita

Rule 3: # 3:
Galugarin stimuli
sa pag-moderate
Isang legacy mula noong 1960, at kahit na higit
pa mula sa 1970s, ay na ang mga mas malakas
ang mental stimuli binubuo namin, ang mas
maraming ang isip fights pabalik; ang bagong
"kanormalan" ng utak ay tinukoy sa
pamamagitan ng kanyang mga kemikal na
kapaligiran. Ngunit sa isang mundo kung saan
ang panatisismo ay karaniwang nangyayari, at
isip-binabago sangkap ng halaman ay ina
ginawang legal upang lumikha ng brandnew
industriya bilyon-dollar, huwag nating maliitin
ang halaga ng paminsan-minsang banayad
mental stimuli. Ano ang gusto Wodehouse ay
walang Bertie-inom binges, o Ian Fleming Bond
nang walang nikotina-trigger aksyon kabanata?

Rule 4: # 3:
Hayaan concepts
excite ang
katawan
Ang isang makabuluhang bahagi ng utak ay
nakatuon sa animal / sekswal na intensities at
haka-haka na trabaho ay kinakailangan para sa
kanyang sagad na pag-activate. Para sa
marami, ito ay isang uri ng mababaw 'mataas'
upang gumana sa kagandahan.

pagkakatugma na nagsasangkot sa quantum
chesistry ng utak, na kung saan lamang ng

Rule # 5:
Sleep ay
magic
Ang pangangailangan para sa pagtulog ay
nagdaragdag sa panahon ng pagbibinata dahil ang
pagkakumplikado ng mga harmonies ay mas malaki
para sa mga adult; isang

pagtulog ay maaaring magbigay.

'Ang Golden Ratio'. The Golden Ratio ay may
kaugnayan sa pang-agham paggalugad ng
koneksyon sa pagitan ng kalusugan at pagiging

Rule 6: # 3:
Fibonacci ay
sekswalidad
Ang pakikipagsapalaran para sa isang malusog
na mapagkakatiwalaan sekswal na kasosyo, o,
sa lalong polyamorous mundo, malusog na
mapagkakatiwalaan kasosyo, ay wired sa
numerics ng instinctually nakikilalang mga
tampok na kagandahan na kilala bilang

kaakit-akit. Ang Fibonacci numero 3, 5, 8 at ang
kanilang mga Golden Ratio

1.618 .. ay isang intelektwal na gamot para sa
animal fashion disenyo seeker, para sa
sensuality IQ.

TNS

sell-out, at pagkatapos ng isang iskandalo, at

maliwanagan, kinuha namin ang aming

{True

tiyak na walang tumawa tungkol sa. Ito ay hindi

pagsisiyasat sa karagdagang sa mga tao sa

konsepto ng 'upholstery', nangangahulugan itong

lamang mapataob ang aming animalfriendly

kalye, pagtatanong sa kanila ng ilang mga

ang pagsisiksik ng kasangkapan. Maaari lamang

pamamagitan ng mga paghihirap ng pag-aaral

damdamin kundi pati na rin sinaktan ang mga

medyo random na tanong kung saan ang mga

kami hulaan na ang mga batang Ms Anderson, sa

kung paano upang i-project ang mga

hayop na nagpunta sa produksyon iyon. Isang

keyword ay "huwad".

kanyang pagbabago ng mga kuwarto sa pagitan

pekeng-kaya-itlooks-like-a-pekeng

ng beach paghalik eksena, natagpuan ang

hakbang-hakbang.

Bagay na walang
kapararakan Section}

pagkukunwari ng 'pekeng fur'. Ito ay isang

Gumawa kami ng contact sa mga kilalang
propesor Humphrey Bogus ng Madland

tunay

Fake, malinaw, ay nakakakuha sa! Pa ng isa
pang tao sa kalye:

konsepto "pekeng".

burger sa ibabaw ng isang tunay na isa, kung
maaari mong bilhin ito sa MacDonald?

A: At kung saan ka nanggaling?

Looniversity at nagtanong sa kanya upang
magpakilala sa edad namin live in, at, sa
maikling sabi, ilagay niya ang lahat ng ito

A: Oh aking Diyos kung paano kamangha-manghang
mga ito ay magiging, isang pekeng burger! Ganap!

Walang kulang ng sigasig doon. Isa pa:

upuan at sofas siya nag-iingat doon. Walang duda

"A modernist mas gugustuhin tunay na fur.

nito ng labinlimang segundo upang makakuha ng

isang rewarding na paraan upang gastusin ng

handa, at pagkatapos ay nagbibigay sa iyo ng mga

isang tao ekstrang minuto.

marka ayon sa kung paano inauthentic iyong
screams ay.

Pagsisiyasat sa Fake. Ipalagay na ang iyong
Ang isa sa kanilang mga rekomendasyon, tulad ng

pangalan ang sarili sa 'Just Fake News'. Gusto

isang pekeng dinner sa president, sa Mars, sa
isang pekeng dokumentaryo, nais mong

isang pares ng mga tatak fashion nagkaroon

postthat. Ang mga ito ay lampas lahat

lumahok?

ipinapakita sa isang (malalim na pekeng) video na

A: Kahanga-hanga! Ano ang isang

Sa katunayan, isang pag-aaral kamakailan na

mapahiyaw sa isang undeniably maling paraan at ganap

nagpapahiwatig na ang upholstery ay kabilang sa

na sa labas ng ritmo. Ang isa pang rekomendasyon ay

mga pinakamahusay na libangan - kailanman.

upang sabihin na ang isang pulutong ng mga clichés
karapatan pagkatapos tulad ng "Iyon ay ang

kahanga-hangang ideya! Gusto ko sambahin ito!

Para sa mga taong ay hindi lamang ang
mga advanced sa paggalugad ng fakedom,
Pakikipag-usap tungkol sa mga pekeng bagay

ngunit din sa polyamorous o mono-amorous

ay anyong isang recipe para sa matagumpay

relasyon, diyan ay - nahulaan mo - isang app sa

na pag-uusap. Narito ang isa pang

telepono na ginawa lamang para sa iyo. Ang

halimbawa:

app ay tinatawag na 'Fake ang Fake!' at, sa

Q: Ipagpalagay na ang isang tao ay inaalok sa iyo ng

sandaling nai-download at konektado sa

isang pekeng kotse para sa kalahati ang presyo ng isang

pamamagitan ng Bluetooth na angkop bedside

tunay na kotse. Gusto mong pumunta para sa mga ito?

kagamitan, ito ay nagtuturo sa mga customer
upang malaman kung paano, well, pekeng mga

A: Maaari mo bang magdala ng kahit saan na

pekeng O.

may mga pekeng kotse?

Q: Siyempre hindi. A: Lovely! Ako tunay na
tulad ng pagiging sa bahay. Gusto ko
pag-ibig na kotse, walang pasubali!

Ang teorya sa likod ng buong ideya ay isang
maliit na ikukubli, ngunit kami ay subukan mo
ito:

Para maging makatarungan, "pekeng" at ang
kanyang mga mas malalalim na kahulugan ay

Ang mga tagalikha ng app ay nagpasya na

hindi bagong bilang ng season o huling. Ang

ito ay kamangha-manghang para sa isang

maalamat na Pamela Anderson ng Baywatch, na

kasosyo upang maging kahina-hinala na ang

kung saan ay pinaka-popular sa kalagitnaan ng

kanyang partner o mga kasosyo lang pineke

90s, ay isang trail-blazer para sa mga pekeng

ang kanilang orgasm.

konsepto upang gawin itong ito malayo sa
sangkatauhan. Sa katunayan, siya ay isa sa mga

Ito, siyempre, gusto mag-alala sa mga taong

unang upang mapagtanto ang mga potensyal na

dumating tunay at madali. At ito ay upang

para sa fakedom upang mapahusay ang tao

matugunan ang mga eksaktong pag-aalala na

lifestyle.

ngayon ay mayroon namin ang libreng app
"Pekeng mga pekeng!", Na nagtuturo sa mga
tao na gawin at sa katunayan over-do (kaya

iyon. Kaya sa halip na 'postmodernism'

pagkakaroon ng makikinang na ideya ng sinusubukan

maaari naming sabihin lamang Pekeng fur! Ito

upang ibenta ang kanilang mga tunay na fur sa ilalim ng

sums up ito nang maayos, huwag mong
isipin? "

A: Gusto presidente, kung sakaling, maging
pekeng, masyadong?

Q: Oo. A: At Mars ..?

Ms Anderson, na ginugol ang karamihan

talagang ganito ang hitsura ng isang pekeng)

Baywatch episode babahagya armas sa bikinis,

ang lahat na ginagawa sa mga tao na pekeng

ay ang may-akda ng E = mc2level henyo

orgasm pag-uugali, marahil upang epektibong

formulation sa mga tuntunin ng pagkalkula ng

itago ang katotohanan na sila ay nakakaranas

mga saloobin ng sangkatauhan tungkol sa mga
pekeng:

kinasasangkutan ng isang tanyag na tao, ay upang

inilathala sa Journal of Fake Science ay

na-issue

pampublikong paghingi ng paumanhin pagkatapos ng

Sa pag-click ng isang pindutan, binibigyan ka

na isang napaka-marangal na pang-libangan, at

mo pa ring ito?

Sa mga may gusto ng mga pekeng-fur ay

Ang app ay interactive at tumatagal ng isa sa

kanyang zen palaman iba't-ibang mga antigong

Q: dumating namin mula sa Journal of Fake

Q: Ipagpalagay na maaari mong kumain ng

bagong edad. Maaaring napansin mo na ang

isa o kahit na maraming tunay na orgasms.

Para sa mga taong hindi pamilyar sa ang

mga paboritong balita channel pinalitan ng

pababa sa postmodernism.

fakefur
Ang ilang mga sabihin na kami ngayon sa isang

gustung-gusto ito.

Q: Hi, sinisiyasat namin ang mga
Q: Gusto ginusto mo ang isang pekeng

"Upholstery ay mas mahusay kaysa therapy."

Q: Gayundin pekeng. A: Wonderful. Gusto ko kaya

seryosong bagay talaga.

Teksto at paglalarawan: Aristo
Tacoma

Bahagyang bewildered ngunit marahil

pinakamahusay na kailanman Nagkaroon na ako" at
mga katulad na bagay na walang kapararakan.

ibabaw ng lungsod, at mabilis na
nakakakuha ng tanawin ng
malaking larawan. Ito ang EEG.
Ang ilan sa mga impression na ito ay

Mga tala

maaaring nakategorya, sa maginoo EEG

tawa pumunta sa kHz, o kilo-hertz
saklaw, at habang ang ilang mga anyo ng
sekswal na vibration na pagbibigay-buhay
isasangkot ang ilang dosenang Hertz,
mayroong ilang mga cross-overs ng interes
para sa mga masugid na pag-aaral ng
kahalagahan ng 8-13 Hertz phenomenon sa

"Kasosyo na sapilitan highorgasm mga rate ay
rated [ sa pagkakasunod-sunod] bilang mas
nakakatawa, creative, mainit-init, tapat, at mas
mahusay na pang-amoy kaysa sa mga kasosyo
na sapilitan loworgasm rate, at din ay
nakikibahagi sa mas higit na pagsisikap upang
ibuyo partner orgasm. "(JM Sherlock, MJ Sidari,

inspirasyon sa

maintindihang pag-uusap, tulad ng 'utak waves'.

pamamagitan ng agham

pagitan ng 8 at 13 Hertz (cycles per second) na

Ang 'mas mahusay na pang-amoy' bahagi ay,

may nahuli ng pansin ng mga mananaliksik sa

walang duda, magandang balita sa mga

May isang partikular na hanay ng mga alon sa

utak at katawan.

Socioaffective Neuroscience & Psychology).

pagiging malikhain. Ang tinatawag na 'alpha
estado' ng utak ay may kaugnayan sa naturang

EA Harris, FK Barlow, BP Zietsch,

Ang partikular na dalas mangyayari sa

phenomena tulad ng pagpapahinga,

maging ang isa na receptor cell sa tinggil ay

mapaglarong pagiging malikhain, isang

pinaka-sensitibo sa.

naka-istilong mga tatak ng pabango.

pakiramdam ng pagkakaroon ng tuluy-tuloy na
kaligayahan, at isang pangkalahatang

Utak at
katawan
mga frequency sa

pagbabawas ng sakit at takot.

Ang agham ng katatawanan ay hindi sa
kanyang sarili nakakatawa. Ito ay maaaring
inilarawan bilang isang nakakapagod na
pag-aaral, kung saan seeks upang sagutin ang
mga katanungan tulad ng: Ano ang mga

Ang mga mananaliksik ay natagpuan na

mga tao lumikha panahon ng pagtawa ?; Upang

ng
mga alon sa pagitan ng 8 at 13
Hertz-- at dahil doon nagpapataas alpha

kung ano ang lawak ay tawa independiyenteng

estado ng utak ni. Ang pagkakaroon ng mga

ng kultura ?;

waves, esp. kapag ang mga ito matinding at

kasarian pagkakaiba sa pagitan ng dami ng
tawa ?; Ano ang mga tunog na frequency ang

relaxed paraan ng pagtawa bumuo

sang-ayon, paging pagkamalikhain at din

panahon pagtawa at

Ano ang papel na

kasarian

ginagampanan ng tawa sa
childrens utak's

development?
Katulad nito (at seryoso), may mga
pag-aaral sa ibang physiological hindi
pangkaraniwang bagay ng kahalagahan sa tao
na nagbabahagi ng ilang mga karaniwang
tampok sa tawa: ang orgasm.

indepth pag-aaral.

Ang ikatlong lugar ng pananaliksik, na kung
saan ay may kaugnayan sa parehong patlang,
ay na ng electroencephalography, mas
karaniwang kilala bilang EEG. EEG, sa tabi ng
mas technologically kumplikadong mga paraan
ng pagsukat ng aktibidad ng utak, ay

Dinadala tayo nito sa edad-lumang tanong ng
Ang kampo ng mga mananaliksik na
nagtatrabaho sa mga mas kumplikadong mga tema
ng sekswal na pagbibigay-buhay ay nagkaroon serye
ng mga kaugnay Nahanap:
Sa panahon ng sekswal pagpukaw, alpha waves
sa utak ay may posibilidad na tumaas. Ito ay
sumusunod pagkatapos, na ang sekswal na
maaaring mabawasan ang mga damdamin ng sakit
at takot sa mga tao.

Post-orgasm, bilang isang patakaran,

kung ano ay maaaring inilarawan bilang eye
view ng isang ibon. Isaalang-alang na ang utak
ay parang bayang;

ang ibon ay lilipad

kung paano piliin ang pinakamahusay na
sekswal na kasosyo. Isinasaalang-alang ang
pananaliksik sa waves utak alpha ng estado, ito
ay hindi nakakagulat na malaman na

'Nakakatawang
Nakakatawang
tao'tao

's

magkaroon ng isang
kalamangan sa department. Sir Michael
Caine, kasumpa-sumpa para sa kanyang mga
pampulitikang kamalian, ay malamang na
sumang-ayon. Siya patanyag sinabi, "Maaari

alpha waves agad na bumaba. May ay isang

mong tumawa SA MGA KABABAIHAN NA bed

Latin term para rito: post-coital Tristesse.

kaysa sa maaari mong masulsulan sa ito, lamang
hangga't sila ay tumigil tumatawa kapag ikaw ay

nagbibigay ng isang palatandaan bilang sa
kung ano ang napupunta sa sa utak mula sa

Paggalugad ang relasyon sa pagitan ng
katatawanan at sekswalidad karagdagang

pagbibigay-buhay na humahantong sa arousal ay

Text: Aristo Tacoma

Ang partikular na dalas
- - katulad ng mga nabanggit na alpha ng
estado kung saan ay nagdaragdag sa panahon
pagtawa at sekswal na pagbibigay-buhay - ay
karaniwang naroroon sa anal rehiyon sa
panahon babae orgasm (sa lawak na ang ilang
mga siyentipiko magmungkahi na upang
masukat para sa naturang pisikal na vibrations
ay maaaring maging isang paraan upang suriin
para sa mga babaeng orgasm).

sa kama."
pananaliksik na ito ay nagpapahiwatig na ito ay
hindi lamang makipag-usap sa sabihin na ang
pinakamagandang bahagi ng sex ay maaaring
karapatan sa harap ng orgasm.

Habang ang sound

frequency ng

Ang lahat ng biro bukod, agham ay nagkaroon
ng ilang mga malubhang mga natuklasan bilang
suporta ni Caine komento. Sa 2016, isang pangkat
ng mga may-akda natagpuan na

Para sa karagdagang pag-aaral iginagawad din:
EEG alpha kapangyarihan at creative ideation
pamamagitan ng A Fink & M Benedek in
Neurosci. Biobehav., 2014 at pananaliksik na
isinasagawa sa pamamagitan ng Nicole Prause,
Ph.D., din sa kanyang sariling agham pasilidad,
www.liberoscenter.com

Organic
Turing Test

Probing ito
para sa
pag-iisip

Fashion modelo sa pang-editoryal
na ito: Natalie Rizou,
@natalierizou MUA: Myrto
Departez, @myrto_departez

Photographer: Aristo Tacoma

Props at set disenyo: Maria Asimaki

Location: STUDIO P56, Athens,
@ studio.p56

Label sa pang-editoryal
na ito:
Pantalon, shorts, blusa, jacket, mataas
na takong sapatos pamamagitan ZARA,
@zara

Sportswear pamamagitan GUESS,
@guess

Lingerie bra pamamagitan LK
Kilalang-kilala, @lk_intimate

Mula Dune sa Matrix,
mula Foundation sa
Star Wars, mula sa
Stanley Kubrick &

AC Clarkes
's

gumagana sa
pinakabagong
maimpluwensyang Star
mangibang-bayan:
Discovery pamamagitan
ng Netflix / CBS, isang
imagined quantum
biology ng unibersal na
isip at damdamin
patuloy na itulak ang
mga hangganan ng
fiction at nagbibigay ng
impulses sa fashion

ika-21
siglo:
Turing Test:
siya
tseke kung walang
kahulugan mga
programa sa
computer
maloloko mga tao
sa
nag-iisip mayroon
silang isip

Isang hinaharap na
siglo, ang isang
posibleng

Organic
Turing Test:

siya probes sa
alien entity
upang
matuklasan ang
kanilang isip
-kung

mayroon silang
mga saloobin,
damdamin at
marahil pag-ibig
para sa amin tao

kamalayan
s ...[...]
dumadaloy.
dumadaloy.
] Dumadaloy.
Isang
"Ilog"
ilog
o isang
o isang
"O isang

BAHAGI I: ISIP
AT BEYOND

"Ilog"
stream
o isang
ay"O isang

ang mga metaphors sa
pamamagitan ng na ito
ay pinaka-natural na
inilarawan. Sa
pakikipag-usap ng mga
ito mula ngayon,
tawagin natin itong ang
stream ng pag-iisip, ng
kamalayan

s, o ng
subjective
buhay.
- - William
James

Kamalayan s hindi
maaaring alang
para sa pisikal na
mga tuntunin. Para
sa kamalayan s ay

walang pasubali
pangunahing
. Hindi na ito
maaaring alang para
sa mga tuntunin ng
anumang bagay.

- - Erwin
Schrödinger

paglikha sa
pamamagitan ng
Ang panloob na
saksi ay ang sarili
ng purong
kamalayan, na
kung saan, kahit
na walang
hangganan at
walang bago,
perceives

constructs ng
isip.

- - Patanjali

Ang
pinaka-magandang
bagay na maaari
nating maranasan
ang mahiwaga. Ito
ay ang
pinagmumulan ng
lahat ng tunay na
sining at agham.

- - Albert
Einstein

Sa isang mas malalim

na antas ng[...]
... dumadaloy.
] Dumadalo

Sa antas ng

bagay at

kabuuan walang

consciousn ess

pagkakaiba sa

ay ...

pagitan ng

[...] dumadalo
] Dumad

hindi maaaring

biology at

paghiwalayin at

physics.

interwoven David

--

- - Bryan Fuller &

Bohm

Alex Kurtzman, sa
kanilang Star
mangibang-bayan

"Ilog" o isang
pagkatuklas "O isang

Uniberso ay sa
baliw, bahagyang
mad.
- - Allen
Ginsberg

Pag-alam ng iba ay
katalinuhan
- - Lao Tzu

Ang iyong isip, ito
globe ng
kamalayan, ay
isang starry
uniberso. Kapag
itulak mo off sa
iyong mga paa,
isang libong
bagong mga
kalsada naging
malinaw.

- - Rumi

Hindi sa tingin ko
pag-ibig bilang dahilan.
Sa tingin ko pag-ibig ang
mauna at pagkatapos ay
ang mga dahilan kung
susundan.

Pag-ibig [...]
surround s
araw-pagiging at
umaabot mabagal
upang yakapin
ang lahat na
mangyayari kailan
man.
- - Khalil Gibran

- Chimamanda
Ngozi Adichie

Ang iyong teorya ay
mabaliw, ngunit ito ay
hindi

'Ay hindi

mabaliw sapat upang
maging totoo. Niels
Bohr

--

Hindi lamang ay ang
Universe estranghero
kaysa sa namin

sa tingin, ito ay
estranghero
kaysa sa maaari naming
isipin ..

- - Werner
Heisenberg

ORGANIC Turing
Test
PART II:

Sa ika-20 siglo,

agham ay madalas na ng pakiramdam at
pursued ang ideya ng

katawan bilang

pagkamaykatwiran

intelligent

bilang na kabilang sa
utak at katawan

MIND /
BODY

makikita bilang upuan

bilang hiwalay.
Habang papalapit

Ngayon, sa ika-21
siglo, ang hindi
malay isip, sensed
eg sa pamamagitan
ng tupukin
pakiramdam, ay
itinuturing na halos
walang hanggan
may kakayahang,

kami sa sanlibong

mga bahagi ng
sinaunang
philosoph y
maaaring gumawa
ng sariwang
pakiramdam

Hindi mo maaaring
patunayan ang

taon, ang utak ay

nonexistence ng
kaluluwa mo ; ikaw
na lang ay upang dalhin

Sa isang

dancer s

'Ay hindi

katawan, nakikita natin
[...]
. . dumadaloy.
. ] Dumadaloy.

isang bagay na ng

at

ito sa
pananampalataya.

--Woody Allen
Ang bawat oras na ang iyong utak
simulates madaling makaramdam

mga himala na

input, ito ay naghahanda

isang tao.

iyong katawan na may potensyal

awtomatikong pagbabago sa
na baguhin ang iyong
pakiramdam. Lisa Feldman

-- Martha

Graham

--

Barrett

Ang katawan dancer
ay lamang ang
luminous
manipestasyon ng
kaluluwa.
- - Isadora
Duncan

mas mataas na
Hindi ko alam kung
aktibidad ng
bakit ko ginawa ito,
cortex[...] dumadaloy.
hindi ko alam kung
utak na lugar, ] Dumadaloy.
bakit ko kinawiwilihan
na ginagawang
ito, at hindi ko alam
mas kamalayan
[...]
ngdumadaloy. ] Dumadaloy.
kung bakit kailangan
damdamin.
Ang mga taong
magkaroon ng higit

- - Daniel
Coleman

kong gawin ito muli.

interoceptive
kakayahan ay may

Ang
kapangyarihan
ng mabuting
ay kinuha
magkubli sa likas na katangian ng maganda.
--Plato

-Socrates
Socrates

Ang enerhiya ng
Ang vagus

pag-iisip ay ang

magpalakas[...]
ng dumadaloy.
loob
] Dumadaloy.
...

kakanyahan ng

nag-uugnay sa gat
sa utak. Robert
--

Martone

buhay. Aristotl
--
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