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Biz bir dergi yaptığınızda, sıfırdan 

düzeni başlayıp bu editoryal sayfanın 

sol tarafta mavi notta etiketi, “DÜZENİ 

VE TEST” ekleyin. Bu doğal olarak ve 

yavaş yavaş kendi dergisi dönüşür. Biz 

kendi özgün sürgünlerinden 

görüntülerle (tüm Instagram hesabında 

belgelenmiştir) önceki deney 

görüntülerin her biri değiştirin. Bu 

yöntemin arkasındaki fikir bizim dergisi 

için sadece en iyi ilham istiyoruz, bu 

yüzden bizim kadar bize ilham 

görüntülerle sayfalarımızı kadar ışık, 

Vogue, Numero, Harper 's Bazaar ve 

Elle Dergisi gibi bizim favori 

kaynaklardan görüntüleri seçerler kendi 

tamamen özgün yayın oluşturmak için 

çalışıyoruz. Her sorun tüm içerik kendi 

olduğunu bu şekilde gelişti ve yayımı 

sırasında (yayın süreleri için web 

sitemizi görüşmek gibi). Sadece yer 

almaktadır

“YAYINLANDI” damgası Bu sayfanın 

solundaki görünecektir bu sefer.

Tüm makaleler ve diğer metin başından 

itibaren orijinal eser bulunmaktadır.

telif Hakları: Moda blogcular telif Hakları: Moda blogcular 

dergisi, model ve karşı alındılama 

ile görüntüleri Reblog edebilirsiniz 

Fotoğrafçı, daha bizim web sitesinde 

REHBERİ bölümünü görüşmek

bilgi. Bu en kolay gezinmek için altı 

çizili metin satırı tıkladığınızda bir PC 

kullanılarak yapılır.

Bizimle çalışmak isteyen yetenekli 

millet ve modacılar, lütfen bize ulaşın 

berlinib@aol.com instagram veya DM. 

Biz, her zaman yazarlar modellerden 

işitme açıktır,

fotoğrafçılar, stilistler, makyaj 

sanatçıları, katkıda bulunmak 

isteyen seti tasarımcılar, moda 

tasarımcıları, reklam verenler ve 

diğer hevesli öğelerinin.

Yeni bir dergi olarak, BERLiNiB 

tamamen kendisi tarafından 

karşılanıyorsa. hat donanımları üst ve 

büyük tat ve yaratıcı becerileri ile 

bizim

katkıda bulunanlar, bu çerçeve içinde 

mükemmel sonuçlar yaratır.
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telefon gibi küçük bir ekranda göz 
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 Çoğu Çoğu

Çok 

rağbette 

Aksesuarlar

Bahar / 2019 Yaz 

için

Nathalie Sophia, 

@fashionjudgment, BERLiNiB 

Moda Muhabir olarak,

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

Sonunda bu çılgın topuklu giyen için 

içinizdeki çocuğu yeniden keşfetmeye 

itibaren sezonun Trend sizin flaunting 

bireysellik.

Aşağı 1. Saç, yukarı pimleri!

Hava o terleme yerine ısınıyor, bu yüzden edilir 

Bir kova şapka veya başka Şapkalar, niye saç 

aksesuarlarına takas değil? Prada saç bantları 

için Versace saç pimleri, saç aksesuarları sezon 

moda-kızın go-için vardır. senin ebedi güzelliğe 

göstermek için incilerle süslenmiş altın 

kliplerine, iç çocuğunuzun konuşmak renkli kalp 

şeklinde geçmeli kliplerden farklı renk ve stilleri 

mevcuttur. Saç aksesuarları yüksek moda 

butiklerinde veya Zara gibi hızlı moda 

mağazalarında bulunabilir, yani her stil ve 

bütçeye uygun bir şey var.

2. Kovboy çizmeleri

Yee-ha! Bütün şehir kızlar için ülke bakmak geri 

döndü! Kendall Jenner ve Rosie 

HuntingtonWhitley gibi Sokak stili etki sahibi 

hem gündüz hem de gece günler için kovboy 

çizmeleri sallanan tespit edilmiştir. ne yazık ki 

bu yıl Şubat ayında vefat Hatta Karl Lagerfeld, 

onun Fendi FW18 pist koleksiyonunda kovboy 

çizmesi yer vererek ayakkabı bu klasik stile 

onay damgasını verdi. Kovboy çizmeleri 

mainstream döndü ve onlar kalmak için 

buradayız gibi görünüyor. Mükemmel gün-gece 

kıyafeti, bir flowy bohem tarzı maxidress ile 

Botlarını eşleştirmek.

3. katır-topuklar

kovboy çizmeleri, umutsuzluk değil, bir şey yok 

ise ayakkabı İlkbahar / Yaz 2019 arasında 

aksesuardır! ayakkabı ile bir açıklama yapmak 

başka yolları da vardır. Eğer nasıl rahat ve için 

katır seviyorsanız kolay giymek

onlar tarzınızı yükseltmek için en iyi yolu, bir 

yavru topuk eklemektir vardır. Balenciaga en 

yavru topuk katır da adımını uygun kullanılabilir 

stilleri bir dizi var bir Uğruna uzun, sivri ayak ve 

böyle Mango ve Topshop gibi popüler mağaza 

var.

4. büyük 

bardak

Henüz olanlar küçücük güneş gözlüğü trendini 

denemek için: Bu son şansın olabilir bu yüzden 

artık kendi döngüsünün sonundadır. Başlıca 

moda evleri şimdi kalkanlar veya performans 

gözlük anımsatan yenileriyle değiştirme, güneş 

gözlüğü şık ama işlevsel olmayan tarzını 

reddediyorlar. Loewe itibaren Nike ile Heron 

Preston işbirliği, 'motorcu güneş gözlüğü' ve 

koruyucu gözlük esinlenerek bu yeni BT 

görünüm vardır.

5. KÜÇÜK çanta 

minik el çantaları fonksiyonel musunuz? Hayır 

ama onlar eğlenceli? İyi evet. Ve onlar 

FASHION çığlık mı? Kesinlikle. küçücük çanta 

şey sığamaz düşünüyorum ve bu nedenle 

tamamen yararsız olduğunu olanlar için, senin 

için ben yıkmak izin verin: Eğer arkadaşlarıyla 

dışarı gittiğinizde, size gerekli olan tüm biraz 

para veya kredi kartı, belki bazı saygısız ve 

tuşları ise . Bir küçücük torbaya bütün bunlar 

sığabilecek! Telefonunuza ne olacak? Eh, 

çoğumuz için, zaten çoğu zaman elimizde, 

neden küçücük çantayı bir şans vermiyorsun? 

Sonuçta, kim Jacquemus en el işi mikro ölçekli 

totes hayır diyebiliriz?

6. Çılgın küpe

'Tis sezon çıldırmaya! Ben size sadece Milano 

Moda Haftası'nda pist indi gibi ne giyiyorlar rock 

güven zaman haksızlık etmeyecek gerçekten 

olabilir ki. çember küpe eğiliminin ardından, 

şimdi küpe bölümünde yeni trend ile karşılandı 

edilmiş ve çok iyi, ne istersen yap ... olduğunu! 

Eğer bu trendi yaklaşmak en moda yolu olarak 

bir yol gösterene gerekiyorsa, işte burada: o 

büyük olun. Loewe, Chloe, Givenchy ve zarafet 

ve sofistike hatta Milan'ın kendi ana; Giorgio 

Armani, bütün bu küpe gelince, daha büyük 

kesinlikle daha iyi bu sezon olduğunu biliyoruz.

7. Baskın Babaannenin 

dolap

accessorise daha incelikli bir şekilde ihtiyacı 

olanlar ve bunların kulak memesi ağır parçalan 

tutmaya elverişli olmayacak korkanların için, 

size babaannenin dolaba gidip incileri bulmak 

öneririz. Eğer bunu yaparken sen de biraz yavru 

topuklu, ortopedik görünümlü ayakkabılar 

bulabilirsek, bkz. Eğer şanslıysanız, onlar 

uyacaktır. Bir Simone Rocha pist üzerinde işe 

yarayabilir benziyor şey mükemmeldir. Geçen 

sezon Tüm kadın moda cinsiyet akışkanlığında 

ilgiliydi; erkeksi takım elbise kumaşı ve rahat-fit 

düğme-up gömlek sahip. Bu sezon dişil gücü ve 

vulnerablity arasında köprü ile ilgilidir; Bir 

kadının yumuşak yumuşaklığı ile kombine bir 

çocuğun masumiyeti. Bu kavram ilham verici

kadın moda tasarımcıları ve alıcıların kalpleri. 

Klasik takım elbise kumaşı ve koyu feminen 

siluetleri birleştiren kız gücünü bağırır ve bunu 

seviyorum.

8. kare ayak

Uzun ve sivri ucu azından moda ayakkabı tarzı 

oldu ama Balenciaga rezil Bıçak çizme ile bu 

algıyı değiştirdi bir zaman vardı. Sivri ucu hala 

moda seçimdir, ama hassas ve düz kesim 

kesinlikle önde gittiğini bu sezon. hem sandalet 

ve çizme uygulandığında, kare ayak kolayca 

herhangi etkinlik için uygun tarz olabilir şık ve 

hassas bir görünüm sunmaktadır. En ilginç 

stilleri gibi bazı Nicole Saldaña gelen katır ve 

Mach & Mach yüksek topuklu sandalet ve şekilli 

topuklu olarak az bilinen markalardan olanları 

kapsar.

9. Atkı 

manipülasyon

Biz eşarp, varlıkları bir moda açıklama yaparak 

daha ısırma soğuk ile ilgisi vardır kışın dışında 

herhangi sezonu için istenen aksesuar olarak 

kabul beri bir süre oldu. Eşarplar geri Bu sezon, 

ama mutlaka Boynumuzdaki. malzemenin floaty 

uzunlukları kendi benzersiz tarzı ile favori 

çantayı yükseltmek için mükemmel bir eklenti. 

Eğer accessorising torbalarına değilseniz, her 

zaman cesur bir seçim için gidebilirsiniz: 1950 

anımsatan bir tarzda başınızın etrafında bir 

eşarp sarın

Hollywood'un simgeleri Grace Kelly ve Jackie 

O.

10. Orijinal nostalji

ağırlıklı olarak 70'ler ve 80'lerin stili odaklı 

nostalji eğilim, tamamen moda endüstrisinde 

devralan ve daha iyi ne şekilde eski ve ikinci 

mağazalarında daha özgün ve şık parçaları 

bulmaya? aynı kesin bir şey giyen herkesin fikri 

tarzı eşsiz bir hissini gerçek moda aşığı için 

ideal değildir. Çoğu moda meraklıları farklı 

olmak gurur ve münhasır ve orijinal parçaları 

giymek istiyorum ama ısmarlama alma parçaları 

pahalı ve hiçbir şey onun çok kendi geçmişi 

olan bir oneof Türünün parçası gibi 'özel' diyor. 

bağbozumu mağazalarda alışveriş bizim favori 

meşgaleleri ve biz herkese tavsiye şeyin biridir 

bu yüzden. Tüm kaos arasında bazı gerçek 

mücevher bulabilirsiniz.



Gerçek 

Genz ait 

Stiller 

Sen 

Eğer Gen 

Z bildiğini sanıyordum

Stil, 

güzellik ve 2019 yaz 

modasının rawest 

yönleri 

eğilimler: gevşek 

zihninizi izin ama zarif 

yüzden

Stil alındı: Harper 's Bazaar, 

Nov'18, Kazakistan'da Yasemin 

Tookes ile Enrique Vegga 

mükemmel çalışmalarından 

ilham rengin yönleri de dahil 

olmak üzere bu uzun 

başyazısında İki eski elemanları.

Kapak modeli, bu başyazısında manken: 

Elmayahh, MUA @elmayahh: Myrto Departez, 

@myrto_departez

Fotoğrafçı: Aristo Tacoma

Cafe yerler: 7 KEZ, Psiri, Atina Stüdyosu 

yerler: STUDIO P56, Atina, @ studio.p56

Bu başyazısında Etiketler:

Giyim ve yüksek topuklu TATU 

TARAFINDAN SUELITA, Stradivarius 

tarafından @tatu_by_suelita Boots, 

@stradivarius

TORBALAR SIMONA, 

@pouches_simona tarafından 

Tütün kesesi

RETROSEXUAL web 

retrosexual.gr gelen Vintage 

ekipman







Anladım?

Tamam o 

zaman!









Gen Z: 

farkında çok 

teknoloji 

farkında cilt 

olmamak

























Benim 

gençlik 

olduğunu 

seninki

içine uzakta 

yetişkinlik 

koşturuyorlar 

Gençlik

Nathalie Sophia, @fashionjudgment 

ederek, BERLiNiB Moda Muhabiri, 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

Sonbahar / Kış 2018 bize kadınlığın güçlü bir 

vizyon getirdi. Akıllı, iradeli ve vücudunu 

gösteriş yapmak gerekmez, ancak bir büyük 

boy takım elbise gibi-gevşek ve rahat bir şeyler 

giymek için tercih edebilirsiniz biri. Kadınların giymek için tercih edebilirsiniz biri. Kadınların 

s takım elbise için sevgi 

'ler 

dolaplar atefllendikten ve mutlaka dolaplar atefllendikten ve mutlaka 

gelmek şimdiki sezon ve birçok mevsim tack 

kalır. Son moda hafta içinde rahat takım elbise 

kumaşı sundular

Sonbahar / Kış 2019 

koleksiyonu. 

kadınlar olarak 1930'ların sonunda onları alıp 

ederken Pantolon, yüzyıllardır erkekler 

tarafından giyilen edilmiştir. Bu hareketin en 

büyük etkilendiği isimlerden bazıları idi Marlene büyük etkilendiği isimlerden bazıları idi Marlene 

Dietrich, Katherine Hepburn 

ve Coco Chanel.

kadınlar ve erkekler hem şimdi pantolonunuza 

kendi gardırop zımba parçası haline gelmiş olsa 

da, takım elbise güç ve erkeklik sembolü 

kalması dikkate değerdir. Onları giyen dahi 

modern zamanlarda, takım elbise giymek 

kadınlar güç ve iktidar duygularını ifade.

Başkalarının önünde güçlü bir varlık tasvir ve 

güven bir destek almak istenen bir etkidir, 

ancak hiçbir erkek ya da kadın her zaman 

güçlüdür. Biz her zaman sorumlu yetişkin 

değildir ve çok fazla sorumluluk taşıyan kişiler 

zamanlarda serbest kırmak istiyorum hiç şüphe 

yoktur.

dönemi olarak tanımlanır Ergenlik, çocukluk dönemi olarak tanımlanır Ergenlik, çocukluk 

ve yetişkinlik arasında, pisti bu sezon ve yetişkinlik arasında, pisti bu sezon 

dolaşan eğilimlerin çoğunluğu açıklayan 

kullanmak için mükemmel bir kelimedir. asi ve 

dikkatsiz tutum ile gençler - - kelime çoğunlukla 

olumsuz çağrışımlar olabilir rağmen ergenlik 

özü çok farklı. İlkbahar / Yaz 2019 sezonun 

takım elbise daha yansıtır yumuşaklık takım elbise daha yansıtır yumuşaklık 

ve hassasiyet;

Bir naif ve dikkatsiz gençlik anımsatan 

nitelikleri. 

Onların koleksiyonlarının neredeyse her birine 

ergen tema örgü Delpozo, Rodarte ve diğer 

tasarımcıların bir avuç, son zamanlarda 

tarafından takip ediliyor Marc Jacobs tarafından takip ediliyor Marc Jacobs 

ve en önemlisi Prada, hangi taçlar ve en önemlisi Prada, hangi taçlar 

ve Oxford ayakkabılar, belowthe diz çorap, 

bebek bebek elbiseleri, beyaz gömlek yakalı 

kaşmir kazak ve yay dekorasyonu ile birlikte 

çeşitli öğrenci esinlenen göz tanıtıldı. Daha 

genç görünüm de balerin ayakkabı, saç bantları 

ve tutu esinlenen eteklerle bir çocuğun 

masumiyetini taşıyan ballerinainspired 

görünüyor çeşitli sunulan Dior, adresinde 

bulunabilir.

gençlik masumiyet esinlenerek bir kafa tırnağa 

görünüm tüm uygun olmayabilir iken, bir ipucu 

ufak şeylerle başlamaktır. Ne olursa olsun yaş 

ya da kişisel tarzı, herkes böyle gündelik ya 

daha resmi görünüyor içine kafa bandı veya 

toka gibi bir saç aksesuarı gizlice. dolap içine bu 

eğilimi uygulamak için başka bir yoldur çorap 

biçimindedir. diz ayak bileğinden değişen 

uzunluklardaki Şeffaf çorap onları kıyafet 

vurgulamak yapım basit ve rahat ayakkabılar 

yükseltmek için mükemmel bir aksesuar 

yapabilirsiniz. Onları giymek nasıl en iyi 

örnekleridir naylon Erdem, Prada örnekleridir naylon Erdem, Prada 

schoolgirlinspired ve Suzanne Rae dantel zevk. ilham schoolgirlinspired ve Suzanne Rae dantel zevk. ilham 

al ve onunla gitmek!

Amerikan eğitmen Louis J. Kaplan bahsedilen “Ergenlik Amerikan eğitmen Louis J. Kaplan bahsedilen “Ergenlik 

sonsuz insan isteği arasında bir 

mücadele geçmişi ve geleceği ile 

almak için aynı derecede güçlü 

dilek sarılmak, bir iç duygusal 

çalkantı temsil”. Belki de bu moda tam çalkantı temsil”. Belki de bu moda tam 

olarak ne olduğu; şimdi değil, ama her zaman. 

Biz her zaman geçmişte takdir ve etkileri, ve 

daha iyi bir gelecek için yenilikçi çözümler bulma 

arasında bir denge sağlamak için mücadele. 

Hayatta dengeyi esastır tutulması ve neden 

bizim dolap içine fikrini almaz? yavru-topuklu 

seksi ipek elbise veya sevimli saç tokaları ile bir 

takım elbise giyin. Nasıl bir gömlek ve naylon 

diz boyu çorap ile klasik kalem etek hakkında? 

Moda bir oyun gibi - daha yaratıcı sen, öyle 

daha eğlenceli olsun, herkes anlayabilir bile.
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bilgisayarların 

çağıydı 

tarafından 

kurulan 

entelektüel 

bazı 

çabaları 

ve şimdi 

dalgası 

var 

tasarımda 

faiz, 

güzellik, 

sanat ve 

duygusallık, 

bu çok 

teknoloji 

ile dünya 

çapında 

yayılır. 

Kitaplar, fiziksel ya da 

temsil edip daha 

fleetingly bizim telefonlar 

ve PC'lerde, zihin uyarırlar. 

Moda modeli Maya 

bağbozumu 60'ların bir 

2019 çizgileri olan bu 

gösterir.

S ensual IQ S ensual IQ 

selfeducation: 

bazı genel 

kurallar

tensel, sanatsal birey 

için, vücut ekranda zihin 

olabilir.





Kural 1:

# Uzun bacaklar 

- - yetenekli bir beyin 

değil antitezi





2. Kural: tensel 

kelimeleri 

Kendine gel 

insanlık Birçok büyük yaratıcı ruhlar 

kendileri konuşmak bildirilmiştir. 

Duygularınızı ve tensel fikir ve böylece 

anlayışlar büyür ve duygular değiştirebilir 

maç için kelime bulmak. Aksine bir görüntü 

tanımlamak için 'iyi' veya 'kötü' gibi basit 

kelimeler kullanmak yerine, gördüklerinizin 

kendi anlayış teşvik etmek daha derin daha 

açıklayıcı kelimeleri bulmak.



Kural 3: # 3: 

aşırıya kaçmadan 

uyaranları 

keşfedin

Bir 1960'ların mirası, ve hatta daha 1970'lerden, 

güçlü zihinsel uyaranlar daha aklı geri savaşır 

üretmek olmasıdır; Beynin yeni “normallik” 

kimyasal çevre tarafından tanımlanır. Ama bir 

dünyada fanatizmin hüküm ve kafa-yapıcı bitki 

maddeler bize ara sıra hafif zihinsel uyaranların 

değerini hafife izin yapımcının milyar dolarlık 

endüstrileri oluşturmak için yasal geldiğini ifade 

ediyor. Ne Wodehouse Bertie içtiği binges 

olmadan yapılmış veya nikotin tetiklenen 

aksiyon bölümleri olmadan Ian Fleming'in Bond 

olurdu?



Kural 4: # 3: 

Let kavramlar 

vücudu 

heyecanlandırmak

Beynin önemli bir bölümü tensel / cinsel 

şiddetleri için ayrılmıştır ve kavramsal çalışma 

onun verdiği aktivasyonu için gereklidir. Çoğu 

için, güzelliği ile çalışmak platonik 'yüksek' bir 

tür.







Kural # 5: 

Uyku büyüdür

armonileri karmaşıklığı yetişkin için büyüktür, 

çünkü uyku ihtiyacı ergenlik çağında artar; bir

Sadece uyku sağlayabilir beynin kuantum 

chesistry içerir uyum.



Kural 6: # 3: 

Fibonacci 

cinsellik 

olduğunu

Bu giderek polyamorous dünyada sağlıklı 

güvenilir cinsel partneri veya arayışı, sağlıklı 

güvenilir ortaklar olarak bilinen içgüdüsel 

tanınabilir güzellik özelliklerinden numerics içine 

kablolu 

'Altın Oran'. Altın Oran sağlığı ve çekicilik 

arasındaki bağlantıların bilimsel araştırmalarda 

alakalıdır. Fibonacci sayıları 3, 5, 8 ve onların 

Altın Oran

1,618 .. duygusallık IQ tensel moda tasarım 

arayanlar için entelektüel bir ilaçtır. 



TNS

{Doğru

Saçma 

Bölüm}

Metin ve illüstrasyon: Aristo Tacoma

hakiki

sahte kürk

Bazı yeni bir çağda artık söylüyorlar. Sen moda 

markalarının bir çift sorunu olduğunu fark 

etmişsinizdir

altında otantik kürk satmaya çalışan parlak bir 

fikir yaptıktan sonra kamu özür 

'Sahte kürk' dış görünüşünde. Bu bir satış 

üzerinden ve ardından bir skandal ve 

Gülünecek kesinlikle bir şey oldu. Bizim 

animalfriendly duyguları altüst ama aynı 

zamanda bu üretimin girdi hayvanları zarar 

sadece. Gerçekten de ciddi bir meseledir.

Biz tanınmış profesörü Madland Looniversity 

Humphrey sahte temas kurdu ve içinde 

yaşadığımız yaşını karakterize etmesini istedi 

ve, özetle, o postmodernizm aşağı tüm koydu.

"Bir modernist otantik kürk tercih ediyorum. 

Sahte kürk tercih edenler postthat edilmektedir. 

Bunlar ötesinde herşey Bunlar ötesinde herşey Bunlar ötesinde herşey 

söyledi. Bunun yerine 'postmodernizm' biz 

sadece Sahte Fur söyleyebiliriz! Bu 

sanmıyorum düzgünce özetliyor?"

Biraz şaşkın ama belki aydınlanmış, onlara 

anahtar kelime "sahte" olduğu bazı oldukça 

rastgele sorular sorarak, sokaktaki insanlara 

daha da araştırmamızı aldı.

S: MacDonald, bunu alabilirdik eğer, otantik 

birinin üzerine sahte hamburger tercih ederdin?

C: Aman Tanrım o, sahte hamburger kadar 

harika olurdu! Kesinlikle!

Hayır orada coşku eksik. Bir diğeri:

S: katılacağı, bir sahte belgesel, Mars'ta 

başkanla sahte akşam yemeği yiyebilirim 

varsayalım?

C: Başkan durumda da sahte olabilir mi?

S: Evet. C: Ve Mars ..?

S: Sahte Ayrıca. Harika. Öyle çok seviniriz.

Sahte, açıkça üzerinde hale geliyor! sokakta 

Henüz başka kişi:

S: Merhaba, biz "sahte" kavramını 

araştırıyoruz.

C: Ve nereden geliyor?

S: Sahte içine Sahte Araştırmalar Dergisi 

gelir. favori haber kanalı 'Sadece Sahte News' 

kendisini değiştirildi varsayalım. Hâlâ ister 

misiniz?

C: Müthiş! Ne inanılmaz bir fikir! Ben 

tapıyorum ediyorum!

Sahte şeyler hakkında konuşmak başarılı bir 

konuşma için bir reçete gibi görünüyor. 

Başka bir örnek daha:

S: Biri gerçek bir araba yarı fiyatına size 

sahte bir araba teklif varsayalım. bunun için 

gitmek istiyorsunuz?

C: O sahte araba ile bir yere bırakabilir 

misin?

S: Tabii ki hayır. Bir sevimli! Gerçekten eve 

olmak gibi. Kesinlikle, o arabayı isteriz!

Adil olmak gerekirse, "sahte" ve onun daha 

derin anlamları bu sezon veya son itibariyle yeni 

değildir. Sahte kavram uzakta insanlık içine bu 

yapmak için 90'ların en popüler oldu Baywatch 

efsanevi Pamela Anderson, bir iz-blazer oldu. 

Gerçekten de, o insan yaşam tarzı geliştirmek 

için fakedom potansiyelini gerçekleştirmek için 

ilk biriydi.

kıt bikini giymiş en Baywatch bölüm geçirdiği 

Ms Anderson, sahte hakkında insanlığın 

düşüncelerini hesaplama açısından bu e = 

mc2level deha formülasyonunun yazarıdır: 

"Döşeme terapiden daha iyidir." 'Döşeme' 

kavramına aşina olmayan kişilerin için, mobilya 

doldurma anlamına gelir. Biz sadece genç Ms 

Anderson, plaj öpüşme sahneleri arasında onu 

değişim odalarında, orada tutulan çeşitli antik 

sandalye ve kanepeler doldurma onun zen 

bulduğu tahmin edebilirsiniz. Hiç şüphesiz çok 

asil bir hobi ve kişinin yedek dakika geçirmek 

ödüllendirici bir yol.

Hiç - Aslında, son zamanlarda Sahte Bilim 

Dergisi'nde yayımlanan bir çalışma döşeme iyi 

hobiler arasında olduğunu göstermektedir.

Sadece polyamorous ya da mono-aşk 

ilişkilerinde de fakedom keşfedilmesi ileri değil 

olanlar için, var - tahmin - Size özel hazırlanan 

bir telefon uygulaması. Uygulamanın 'Sahte 

Sahte!' denir ve bir kez indirilen ve uygun 

başucu ekipmanına Bluetooth üzerinden 

bağlanan, bu nasıl, iyi, sahte sahte O. bilgi 

edinmeleri yönünde öğretir

Bütün fikrin arkasında teori biraz belirsiz, 

ama biz bir deneyin vereceğiz: 

app yaratıcıları ortağı kendi ortak veya 

ortaklar sadece kendi orgazm sahte olduğunu 

şüpheli olmak için büyüleyici olduğuna karar 

verdi. 

Bu, elbette, gerçekten ve kolay gelenlere 

endişelenirdi. Ve şimdi ücretsiz bir uygulaması 

vardır tam bu endişe ele almaktır "Sahte 

Sahte!", İnsanların yaptığı ve aslında aşırı-do 

öğretir ki (yani gerçekten sahte benziyor) 

insanlar sahte orgazm davranışlara yapmak 

bütün bu, belki etkili bir müşterinin yaşadığı 

gerçeğini gizlemeye

Bir veya hatta birçok otantik orgazm. 

Uygulamanın interaktif ve adım 

sahte-so-itlooks-like-a-sahte adımı proje nasıl 

öğrenme güçlükleri ile birini alır.

Bir düğmeye basarak, size hazırlanmak için 

on beş saniye verir, sonra çığlıklar nasıl asılsız 

göre size puanları verir. 

Onların önerilerden biri, bir ünlü içeren 

(derin sahte) videoda gösterildiği gibi, bir inkar 

edilemez yanlış bir şekilde ve tamamen ritmin 

haykırıyorum etmektir. Diğer bir öneri söylemek 

ve benzeri saçma “Bu şimdiye kadar 

yaşadığınız en iyi olduğunu” gibi sağa sonra 

klişeler çok.



notlar 

Bilimin esinlenerek

Beyin ve 

vücut

kahkaha ve cinsel 

ilişki sırasında 

frekansları

Metin: Aristo Tacoma

mizah bilim kendi içinde mizahi değildir. Bu gibi 

sorulara cevap arar sıkıcı bir çalışmada, olarak 

tarif edilebilir: kahkaha miktarları arasındaki 

cinsiyet farklar nelerdir ?; insanlar kahkaha 

sırasında oluşturabilirim ne ses frekansları ?; ne 

ölçüde kültürün bağımsız kahkahadır ?;

Çocuk beyinde kahkaha rolü 

nedir 

'ler 

gelişme?

orgazm: Benzer şekilde (ve ciddi), 

kahkahalarla bazı ortak özellikleri paylaşan 

insana önem başka fizyolojik fenomeni üzerinde 

çalışma yoktur.

her iki alan ile ilgili olup, bir araştırma, 

üçüncü bölge, elektroensefalografinin, daha 

yaygın EEG olarak bilinen olmasıdır. EEG, 

yanında daha teknolojik beynin aktivitesini 

ölçmek karmaşık yolları, kuş bakışı görünümü 

olarak tarif edilebilir ne beyinde bitenler 

konusunda bir gösterge sağlar. Beyin bir şehir 

gibi olduğunu düşünün; kuş uçar gibi olduğunu düşünün; kuş uçar 

şehrin üzerinde ve hızlı bir 

şekilde büyük resmin bir 

görünüm alır. Bu EEG 

olduğunu.

Bu gösterimlerin bazı beyin dalgaları "olarak, 

konvansiyonel EEG jargon içinde 

sınıflandırılabilir. yaratıcılık araştırmacıların 

dikkatini çekti si 8 ve 13 Hertz (saniyedeki devir) 

arasında dalgaların belli bir dizi vardır. Beynin 

bu sözde 'alfa devlet' gevşeme, neşeli 

yaratıcılık, akan zevk duygusu ve ağrı ve korku 

genel bir azalma gibi fenomenler ile ilgilidir.

Araştırmacılar kahkaha o rahat formlarını 

bulduk 8 ve 13 Hertz-- arasında bulduk 8 ve 13 Hertz-- arasında 

dalgalar üretmek böylece beynin alfa dalgalar üretmek böylece beynin alfa 

durumunu arttırır. ESP bu dalgaların varlığı. 

Onlar yoğun ve korelasyon olduğunda, aynı 

zamanda yaratıcılık ve derinlemesine öğrenme 

artırır.

cinsel uyarılma daha karmaşık tema 

üzerinde çalışmak araştırmacıların kamp ilgili 

buluntular dizi oldu:

cinsel uyarılma sırasında, beyindeki alfa 

dalgaları artma eğilimi gösterir. Uyarılma yol 

açan cinsel uyarılma insanlarda ağrı ve korku 

duyguları azaltabilir ki, o zaman izler.

Post-orgazm, kural olarak, alfa dalgaları 

hemen azalır. Cinsel birleşme sonrası 

tristesse: Bunun için bir Latince terim yoktur.

Bu araştırma seks en iyi parçası orgazm 

öncesi haklı olabilir söylemek lakırdı olmadığını 

belirtir.

iken ses frekansları iken ses frekansları 

kahkaha, kHz gitmek ya da kilo Hertz kahkaha, kHz gitmek ya da kilo Hertz 

aralığı ve cinsel titreşim uyarımı bazı formları 

birkaç düzine Hertz içerirken, beyin ve vücutta 

8-13 Hertz fenomeni önemli hırslı çalışmalar 

için yeterli bir çapraz geçişleri vardır.

Bu özel frekans klitoris reseptör hücreleri en 

duyarlı olan bir olması umulur.

Bu belli bir frekans 

- - kahkaha ve cinsel uyarılma sırasında artar 

yukarıda sözü edilen alfa durumda da aynı - 

bazı bilim adamları, fiziksel titreşimler kadın 

kontrol etmek için bir yol olabilir için bu ölçmek 

için tavsiye ölçüde kadın orgazmı (boyunca 

anal bölge içinde tipik olarak, orgazm).

ayrıca mizah ve cinsellik arasındaki ilişkiyi 

araştırmak iyi cinsel partneri nasıl seçileceği 

asırlık sorusuna getiriyor. alfa devlet beyin 

dalgaları içine araştırmalar göz önüne 

alındığında, söz konusu öğrenmek şaşırtıcı 

değil

eğlenceli insanlar 'eğlenceli insanlar' 'ler 

bir avantaj Bu bölümde. onun siyasi bir avantaj Bu bölümde. onun siyasi 

incorrectness için rezil Sir Michael Caine, 

muhtemelen kabul ediyorum. O ünlü "Sadece 

bu kadar uzun yatakta olduğunuzda onlar 

gülmeden olarak, içine baştan edebileceğinden 

çok daha Yatağa daha fazla kadının 

gülebilirler." Dedi

Tüm şaka bir yana, bilim Caine yorumun 

desteklemek için yaklaşık ciddi bulgular 

olmuştur. 2016 yılında yazarlar bir grup 

bulmuştur

"Highorgasm oranlarda oluşturdu ortakları 

değerlendirilmiştir [ sırayla] daha mizahi yaratıcı, değerlendirilmiştir [ sırayla] daha mizahi yaratıcı, değerlendirilmiştir [ sırayla] daha mizahi yaratıcı, 

sıcak, sadık ve loworgasm oranlarda oluşturdu 

ve aynı zamanda ortağı orgazm ikna etmek 

daha fazla çaba yapan ortaklar daha iyi kokulu 

olarak."(JM Sherlock MJ Sidari, EA Harris, FK 

Barlow, BP Zietsch, Socioaffective 

Neuroscience & Psikoloji). 'daha iyi kokulu' 

kısmı, hiç şüphesiz, moda parfüm markalarına 

iyi haber.

Neurosci bir Fink ve M Benedek'in EEG alfa 

gücünün ve yaratıcı düşünce: Daha fazla aynı 

zamanda çalışma confer için. Biobehav. 2014 

ve araştırma Nicole Prause, Ph.D. tarafından 

yürütülen, aynı zamanda kendi bilim tesiste, 

www.liberoscenter.com
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Organik 

Turing Testi 

Dune itibaren Matrix'e, 

Vakfı'ndan Stanley 

Kubrick & dan Star 

Wars için 

AC Clarkes 

'ler 

en yeni nüfuzlu Star 

Trek için çalışır: Netflix / 

CBS, evrensel zihin ve 

duygu kurgunun 

sınırlarını zorlamaya 

devam ediyor bir hayal 

kuantum biyoloji ile 

Discovery ve modaya 

itici güç sağlıyor



21 

yüzyıl:

Turing Testi:

o 

akılsız bilgisayar 

programları 

insanları aptal olup 

olmadığını 

denetler 

düşünme onlar 

akla sahip

Gelecekteki 

yüzyıl, olası 

bir

Organik 

Turing 

Testi:

o olsun onların 

zihin keşfetmek 

için yabancı 

varlıkları içine 

sondalar 

--

Onlar düşünce, 

duygu ve belki 

bize insan 

sevgisine



BÖLÜM I: 

ZİHİN VE 

ÖTESİ

bilincinin

s ... akar. [...] akar. ] Akar. 

Bir nehir veya“Nehir” veya ”Ya da

akışıdır “Nehir” veya ”Ya da

en Tanımlanan 

edildiği metaforlar. 

bundan sonra 

bunun konuşurken 

yılında bize, 

bilincinin düşünce 

akışı diyelim

lar veya 

sübjektif yaşam.

- - William 

James



Bilincinin ler fiziksel 

açıdan sorumluydu 

edilemez. bilincinin 

s içindir

kesinlikle temel

. Daha başka bir 

şey bakımından 

sorumluydu 

edilemez.

- - Erwin 

Schrödinger



İç tanık sınırsız 

ve değişmez, 

algıladığı olsa 

saf farkındalık 

kendinden, 

aklın yapılara 

yoluyla 

yaratılması.

- - Patanjali



biz 

yaşayabilirsiniz 

en güzel şey 

gizemlidir. Gerçek 

sanatı ve bilimin 

kaynağıdır.

- - Albert 

Einstein



kuantum 

seviyesinde 

biyoloji ve fizik 

arasında hiçbir 

fark yoktur.

- - Onların Uzay 

Yolu Bryan 

Fuller & Alex 

Kurtzman, 

“Nehir” veya

keşif ”Ya dakeşif ”Ya da

evren biraz deli, 

deli.

- - Allen 

Ginsberg

Daha derin bir 

düzeyde ... [...] akar. ] Akar. 

madde ve 

consciousn ess 

vardır ... [...] akar. ] Akar. 

ayrılmaz ve iç içe 

David 

--

Bohm



başkalarını bilerek 

zekadır

- - Lao Tzu

Zihniniz, 

farkındalık bu 

küre, bir yıldızlı 

bir evren. Eğer 

ayağınla defol 

zaman, bin yeni 

yollar açık hale 

gelir.

- - Rumi



Aşk [...] Surround 

ler her varlık ve 

olacağı tüm 

kucaklamaya 

yavaşça uzanır.

- - Halil Cibran

Ben bir sebep 

olarak aşk 

sanmıyorum. Aşkın 

önce gelir 

düşünmek ve sonra 

da nedenleri izleyin.

- -

Chimamanda 

Ngozi Adichie



Kişisel teori delilik 

ama o değil 

'Değil 

Gerçek olamayacak 

kadar çılgın. Niels 

Bohr

--



Sadece bizden 

daha Evren 

yabancı değil 

o yabancı değil, 

düşünmek 

daha biz 

düşünebiliriz ..

- -Werner 

Heisenberg



ORGANİK 

TURING TESTİ

Bölüm II:

ZİHİN / 

BODY 

İçinde 

dansçı s 'Değil 

Vücut görürüz 

. . .[...] akar. ] Akar. 

bir insandır mucize 

bir şey.

Martha --

Graham

20. yüzyılda, bilim 

sıklıkla ayrı olarak 

beyin ve vücudun ait 

olarak akılcılık fikrini 

takip etti. Biz 

milenyum yaklaşırken, 

beyin oldu

duygu koltuk ve akıllı 

olarak organ olarak 

görülen

Şimdi, 21. yüzyılda, 

bilinçaltı zihin,, 

hislerime 

aracılığıyla, 

neredeyse sonsuz 

yetenekli kabul 

edilir örn hissedilen 

ve

Antik philosoph y 

parçaları taze 

mantıklı olabilir

Sen ruhun yokluğunu 

ispat edemez sen 

; sen

sadece bir inanç 

üzerine almak 

zorunda. Woody 

Allen--

beynin duyusal girdileri 

simüle her zaman, sizin 

duygu değiştirme 

potansiyeline sahip 

vücudunuzdaki otomatik 

değişiklikler hazırlar. Lisa 

Feldman

--

Barrett

dansçının vücudu 

sadece ruhun aydınlık 

tezahürüdür. 

- - Isadora 

Duncan



iyiliği gücü 

güzel 

doğası 

sığındı.

--Platon

daha interoseptif 

yeteneğine sahip 

insanlar var

korteks daha 

yüksek aktivite 

[...] akar. 

Beyin alanı, ] Akar. 

hangi konusunda 

daha bilinçli hale 

getirir [...] akar. ] Akar. 

duygular.

- - Daniel 

Coleman

Ben neden 

yaptığını zevk 

neden 

bilmiyorum 

bilmiyorum ve 

bunu tekrar 

yapacağım 

neden 

bilmiyorum.

Sokrates-Socrates



Vagus siniri ... 

[...] akar. ] Akar. 

beyne bağırsağı 

bağlar. Robert

--

Martone

aklın enerji 

yaşamın özüdür. 

Aristotl

-- e
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