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Коли ми робимо журнал, ми 

починаємо макет з нуля і додати тег 

«TEST компонувальних» у синій ноти 

на лівій стороні цієї сторінки редакції. 

Це природно і поступово 

перетворюється в власний журнал. 

Замінить кожен один з ранніх 

тестових зображень (які все 

зафіксованих в нашому Instagram 

рахунку) із зображеннями з наших 

власних оригінальних пагонів. Ідея 

цього методу полягає в тому, що ми 

хочемо тільки найкраще натхнення 

для нашого журналу, тому ми 

вибираємо зображення з наших 

улюблених джерел, таких як Vogue, 

Numero, Harper `s Bazaar і Elle 

Magazine, щоб висвітлити наші 

сторінки з зображеннями, які 

надихають нас, як ми працювати, 

щоб створити свою власну повністю 

оригінальну публікацію. Кожен випуск 

розроблений таким чином, і в момент 

його опублікування (протягом часу 

публікації, дарувати наш веб-сайт), 

весь зміст нашої власної. тільки на

на цей раз, що «ОПУБЛІКОВАНИЙ» 

штамп з'явиться на ліву частину цієї 

сторінки.

Всі статті та інший текст, спочатку 

робота з самого початку.

Авторські права: Мода блогери Авторські права: Мода блогери 

можуть Переблог зображення з 

підтвердженнями в журнал, 

модель і 

фотограф, дарувати розділ 

ТЕЛЕФОН КНИЖКА на нашому сайті 

для більш

Інформація. Це найпростіше зробити 

за допомогою комп'ютера, на якому 

ви клацнули підкреслені рядки тексту 

для навігації.

Талановиті люди і модниць , які 

хочуть працювати з нами, будь ласка 

, зв'яжіться з нами по 

berlinib@aol.com або DM в Instagram. 

Ми завжди відкриті до спілкування з 

моделями, письменники,

фотографи, стилісти, візажисти, 

декоратори, модельєри, 

рекламодавці та інші захоплені 

оголошення, які хочуть внести 

свій вклад.

В якості нового журналу, BERLiNiB 

повністю самофінансування. З 

верхньою частиною лінії 

устаткування, а також великим 

смаком і творчими здібностями 

нашим

внесок, ми створюємо відмінні 

результати в межах цього кадру.

Aristo Tacoma { фотограф в, і Aristo Tacoma { фотограф в, і 

редактор, BERLiNiB; а також часто 

стиліст}

Торгова марка: Редакційний контент Торгова марка: Редакційний контент 

може бути спонсором модних 

брендів. Значне спонсорування 

завжди відзначається в редакційних 

статтях і в нашому проводці на 

Instagram. Для того, щоб вставити 

якість оголошень, 500 пров A3 

сторінку, або

€ 500 пр A3 сторінка, або 

спонсор передовиці, будь ласка , 

зв'яжіться з нами через 

berlinib@aol.com або DM.

оголошення: Оголошення оголошення: Оголошення 

маркуються «Реклама» або назва 

бренду відображається, так це 

очевидно. Реклама в журналі 

BERLiNiB, з підтвердженнями для 

моделей і фотографів, які також 

розміщені на нашому Instagram 

рахунок.

Зміст кожного опублікованого 

BERLiNiB Magazine є авторським 

Stein Henning Braten Ройш 

псевдоніма Aristo Tacoma. Всі, хто 

бере участь в contentcreation 

названі (моделі названі як вони 

хочуть). Unsigned матеріал 

редактором.

BERLiNiB надається безкоштовно, як BERLiNiB надається безкоштовно, як 

якість PDF проглядається на 

маленькому дисплеї, як телефон і 

читати на великому екрані, як ПК 

для. Так як немає абонентської 

плати, ми запрошуємо всіх, хто 

відчуває себе піднятими нашого 

журналу, щоб пожертвувати; 

відвідайте веб-сайт для отримання 

інформації.

Технологія включає в себе: 

Nikon Df, Nikkor ж / VR, KDE Неон, 

Gimp, LibreOffice, FontLibrary.org і 

платформи PC Android-x86. Коли 

BERLiNiB повністю фінансується за 

рахунок комерційних контрактів і 

оголошень, ми будемо 

використовувати аналогічні шрифти 

роялті за допомогою куплених 

ліцензій.
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SoughtAfter 

аксесуари

на весну / літо 

2019

Наталі Софія, 

@fashionjudgment, BERLiNiB 

мода Кореспондент,

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

З заново свого внутрішнього дитини, 

щоб, нарешті, носити ці божевільні 

каблуки, тренд сезону хизуватися 

СВІЙ 

індивідуальність.

1. Волосся вниз, притискає вгору!

Погода прогрівається, так, а не потіти його 

в відро капелюхи або інший головний убір, то 

чому б не обміняти на аксесуари для 

волосся? Від шпильки для волосся Versace 

для Prada пов'язки, аксесуари для волосся є 

фешн-дівчата йдуть до протягом сезону. 

Доступний в різних кольорах і стилях, від 

барвистих серцеподібні фіксують кліпс, які 

говорять з вашим внутрішнім дитиною, золоті 

затиски, прикрашених перлами, щоб 

показати вашу нескінченну красу. Аксесуари 

для волосся можна знайти в бутиках високої 

моди або швидко модних магазини, як Zara, 

так що є щось, щоб задовольнити будь-який 

стиль і бюджет.

2. ковбойські чоботи

Yee-ха! Для всіх міських дівчат, країна 

погляд назад! авторитети вуличного стилю, 

як Кендалл Дженнер і Розьте 

HuntingtonWhitley були помічені гойдалками 

ковбойських чобіт для денних і нічних подій. 

Навіть Карл Лагерфельд, який, на жаль, 

помер в лютому цього року, дав цьому 

класичному стилю взуття друку схвалення, 

показуючи ковбойські чоботи в його колекції 

злітно-посадкової смуги Fendi FW18. 

Ковбойські чоботи повернулися в мейнстрім, 

і, схоже, вони тут, щоб залишитися. Для 

ідеального наряду дня в ніч, пара чобіт з 

легкої струмує богемним стилем maxidress.

3. Мул-Heels

Взуття є аксесуаром весна / літо 2019. Якщо 

ковбойські чоботи не ваша річ, не впадайте у 

відчай! Є інші способи, щоб зробити заяву з 

вашої взуттям. Якщо ви любите мул для 

того, як зручно і легко до зносу

вони є, кращий спосіб підняти свій стиль, 

щоб додати кошеня п'яту. Кошеня п'яти мулів 

Balenciaga мають довгий, загострений носок 

варто відстоювання і популярні магазини, 

такі як манго і Topshop також мають діапазон 

стилів, доступних у відповідності з вашим 

кроком.

4. 

ВЕЛИЧЕЗНІ окуляри

Для тих, хто ще спробувати крихітні окуляри 

тенденцію: вона знаходиться в кінці свого 

циклу, так що тепер може бути ваш останній 

шанс. Основні будинки моди тепер 

відкидаючи стильний, але не функціональний 

стиль сонцезахисних окулярів, замінивши їх з 

них нагадують щити або продуктивність очок. 

Від Loewe до співпраці чаплі Престона з 

Nike, «байкер окуляри» і натхненні 

захисними окулярами є новим ІТ-поглядом.

5. TINY сумки 

Є крихітні сумочки функціонал? Ні, але вони 

весело? Ну, да. І вони кричать МОДА? 

Найбільш виразно. Для тих, хто думає, що 

маленький мішок нічого не може поміститися 

і тому абсолютно марно, дозвольте мені 

розбити його для вас: Коли ви виходите з 

друзями, все, що вам потрібно, це якісь гроші 

або кредитні карти, можливо, деякі нахабний 

і ключі , Ви можете пристосувати все, що в 

маленькій сумці! Як щодо телефону? Ну, для 

більшості з нас, це в наших руках більшу 

частину часу в будь-якому випадку, так чому 

б не дати крихітного мішок шанс? Зрештою, 

хто може сказати немає ручного мікро 

розміру тоталізаторів Jacquemus в?

6. Божевільні сережки

«Це сезон, щоб зійти з розуму! Я маю на 

увазі, ви дійсно можете зробити нічого 

поганого, якщо у вас є впевненість, щоб 

гойдатися, що ви носите, як ви тільки що 

отримали від злітно-посадкової смуги на 

Тижні моди в Мілані. Після сережки тенденції 

обруча, ми тепер були зустрінуті з новою 

тенденцією в відділі сережки і що ... ну, 

робити те, що ви хочете! Якщо вам потрібно 

трохи керівництва як до самого модному 

способу наблизитися до цієї тенденції, тут: 

Зробити це великим. Loewe, Chloe, Givenchy і 

навіть власний майстер міланської 

елегантності та витонченості; Giorgio Armani, 

всі знають, що, коли справа доходить до 

сережок, більше, безумовно, краще в цьому 

сезоні.

шафа 7. Рейдерство 

Бабушкіна

Для тих, хто потребує більш витонченою 

чином Accessorise, і тих, хто боїться, що їх 

мочки не буде в змозі тримати важкі частини, 

то ми рекомендуємо вам зайти в кімнату 

вашої бабусі і знайти деякі перлини. І, в той 

час як ви на це дивиться, якщо ви можете 

знайти деякий кошеня каблука, ортопедичну 

виглядають взуття теж. Якщо вам пощастить, 

то вони будуть відповідати. Все, що 

виглядає, як він може працювати на 

злітно-посадковій смузі Simone Rocha 

абсолютно. У минулому сезоні все про 

гендерну плинності в жіночій моді; показуючи 

чоловічі влаштовує і крій кнопки вгору 

сорочку. У цьому сезоні про подолання 

розриву між жіночою силою і vulnerablity; 

невинність дитини в поєднанні з м'якою 

ніжністю жінки. Ця концепція надихає

дизайнери жіночої моди і серця покупців. 

Поєднання класичних влаштовують і сміливі 

жіночих силуетів криків влади дівчата, і ми 

любимо його.

8. Площа носка

Був момент, коли довгий, загострений кінчик 

був найменш модний стиль взуття, але 

Balenciaga змінилося, що сприйняття з 

горезвісним шевським ножем. Загострений 

кінчик залишається модним вибір, але 

точний, прямий крій, безумовно, фаворит в 

цьому сезоні. Стосовно до сандалі і чоботи, 

так, квадратний носок забезпечує гладкий і 

точний вид, який може бути легко 

стилізовану до будь-якого випадку. Деякі з 

найбільш цікавих стилів включають в себе ті 

з менш відомих брендів, таких як мулів і 

високих підборах сандалі від Маха і Маха і 

фасонних п'яти від Ніколь Салдана.

9. Шарф 

маніпуляція

Це був час, так як ми вважали, шарфи 

бажаним аксесуара для будь-якого сезону, 

окрім зими, коли їх присутність має більше 

спільного з клюванням холодним, ніж 

зробити заяву моди. Шарфи повернулися в 

цьому сезоні, але не обов'язково навколо 

наших ший. У плавучих довжинами 

матеріалу є ідеальним аксесуаром, щоб 

підняти свою улюблену сумку зі своїм 

власним унікальним стилем. Якщо ви не в 

accessorising мішків, ви завжди можете піти 

на хоробріший вибір: Оберніть шарф 

навколо голови в стилі, що нагадує 1950

Голлівудські ікони Грейс Келлі і Джекі О.

10. Оригінал 

ностальгія

Ностальгія тенденція, в основному 

зосереджені на 70-е і 80-е стилі, повністю 

перейшла в індустрії моди, і що кращий 

спосіб знайти оригінальні і модні частини, ніж 

в вінтажних і букіністичних магазинах? Ідея 

все носити точно таку ж річ, не є ідеальною 

для реального коханця моди з унікальним 

почуттям стилю. Більшість шанувальників 

моди пишаються тим, що різні і люблять 

носити частин, які є винятковими і 

оригінальна, але отримання частини боргу 

на замовлення дорого, і нічого не говорить 

ексклюзивні, як oneof в своєму роді шматок зі 

своєю власною історією. Саме тому покупки 

в старовинних магазинах є одним з наших 

улюблених ігор і те, що ми рекомендуємо 

всім. Ви можете знайти деякі справжні 

дорогоцінні камені серед усього хаосу.
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тому числі аспекти кольору, 
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Енріке Vegga з Жасмин Тукс в 

Харперс Базар, Nov'18, 

Казахстан.
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Тікаючи від 

дорослого 

життя в 

підлітковий вік

Наталі Софія, @fashionjudgment, 

BERLiNiB Мода кореспондент 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

Осінь / зима 2018 приніс нам сильне бачення 

жіночності. Розумний, вольовий і один, який 

не потрібно виставляти напоказ своє тіло, 

але, можливо, вважає за краще носити щось 

вільно облягає і зручне, як негабаритний 

костюм. Любов до костюмів в костюм. Любов до костюмів в 

жінках s 

«s 

шафи було запалюється і, шафи було запалюється і, 

безсумнівно, залишиться в липкості протягом 

поточного сезону і багатьох сезонів вперед. 

Останні тижні моди представили 

розслабленому задовольняючи в

Осінь / зима 2019 колекції. 

Штани носили чоловіки на протязі століть, в 

той час як жінки вибрали їх, як в кінці 1930-х 

років. Деякі з найбільших авторитетів цього 

руху були Марлен Дітріх, Кетрін руху були Марлен Дітріх, Кетрін 

Хепберн і Коко Шанель.

Хоча жінки і чоловіки, так тепер зробили 

штани штапельної частину свого гардероба, 

варто відзначити, що позов залишається 

символом сили і мужності. Навіть в наш час, 

жінки, які носять костюми висловити почуття 

сили і сили при носінні їх.

Зображуючи сильну присутність в 

присутності інших людей і отримати 

підвищення довіри є бажаним ефектом, але 

жоден чоловік або жінка не сильний в усі 

часи. Ми не завжди відповідальні дорослі, і 

немає ніяких сумнівів в тому, що ті, хто 

несуть дуже велику відповідальність хочуть 

вирватися на свободу в рази.

Підлітковий, визначається як період між Підлітковий, визначається як період між 

дитинством і дорослим 

життям, це ідеальне слово, щоб життям, це ідеальне слово, щоб 

використовувати при описі більшості 

тенденцій циркулюючих подіуми цього 

сезону. Хоча слово часто може мати 

негативні конотації - підліток з повсталим і 

недбалим ставленням - суть підліткового віку 

значно відрізняється. одягаючи весна / літо 

2019 сезону відображає більш М'якість і 2019 сезону відображає більш М'якість і 

ніжність;

якість нагадує наївну і необережну молодь. 

Delpozo, Rodarte і кілька інших дизайнерів, які 

тчуть підлітків тему в майже кожен і кожен з 

їхніх колекцій, недавно пішли Marc їхніх колекцій, недавно пішли Marc 

Jacobs і Prada в першу 

чергу, який ввів пов'язки і чергу, який ввів пов'язки і 

школярки-надихнув зовнішній вигляд з 

Оксфорд взуття, belowthe-гольфи, дитячі 

ляльки сукні, кашемірові светри з білою 

сорочкою коміри, і різноманітні прикраси 

лука. Більш молодих зовнішнього вигляду 

також можна знайти на сайті Dior, який 

представив різне ballerinainspired 

зовнішності, несучи невинністю дитини з 

балериною взуттям, головними пов'язками і 

тутой натхнених спідницями.

У той час як зовнішній вигляд голови до п'ят 

натхнених невинності молоді не може 

підходити всім, ключ, щоб почати з 

маленькими речами. Незалежно від віку і 

особистого стилю, будь-хто може проникнути 

аксесуар для волосся, таких як заставка або 

шпильки в їх повсякденні або більш 

формальні погляди. Ще один відмінний 

спосіб здійснити цю тенденцію в свій 

гардероб у вигляді панчішно-шкарпеткових 

виробів. Круті шкарпетки різної довжини від 

щиколотки до коліна можуть зробити 

ідеальний аксесуар, щоб підняти прості і 

зручні черевики, роблячи їх родзинкою 

вашого спорядження. Кращі приклади того, 

як їх носити є нейлон Erdem, schoolgirlinspired як їх носити є нейлон Erdem, schoolgirlinspired 

Prada і мережива насолоду Сюзанни Rae. Виберіть Prada і мережива насолоду Сюзанни Rae. Виберіть 

своє натхнення і піти з ним!

Американський педагог Луїс Дж Каплан 

сказав, «Підлітковий представляє сказав, «Підлітковий представляє 

внутрішній емоційний 

переворот, боротьба між вічним 

людським бажанням чіплятися 

за минуле і настільки ж 

потужний бажання потрапити на 

майбутнє». Можливо, це саме те, що майбутнє». Можливо, це саме те, що 

мода; не тільки зараз, але завжди. Ми завжди 

боротися, щоб підтримувати баланс між 

оцінюючи минуле і його вплив, і знаходити 

інноваційні рішення для кращого 

майбутнього. Зберігаючи цей баланс в житті 

має важливе значення, і чому б не прийняти 

цю ідею в наші шафи? Носіть сексуальне 

шовкове плаття з кошеням каблуки або 

костюм з милими шпильками. Як щодо 

класичного спідниця-олівець з сорочкою і 

нейлонові гольфи шкарпетки? Мода, як 

дитячий майданчик - тим більш творчим ви 

отримуєте, тим більше задоволення він є, 

навіть якщо не всі можуть зрозуміти.
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Ера 

комп'ютерів 

була 

заснований 

інтелектуальні 

зусилля 

деяких, і 

тепер ми 

маємо 

хвилю 

інтерес 

до дизайну, 

краса, 

мистецтво, 

чуттєвості, 

поширюються 

по всьому 

світу за 

допомогою 

цієї самої технології. 

Книги, представлені чи 

фізичні або більше 

швидкоплинно на наших 

телефонах і комп'ютерах, 

стимулювати розум. 

Мода модель Maya 

демонструє це з 2019 

смугою 60-х вантажних.

S ensual IQ S ensual IQ 

самоосвіти: 

деякі 

емпіричні 

правила

Для чуттєвої, 

художньої особистості, 

тіло може бути розум 

на дисплеї.





Правило № 1:

# Довгі ноги 

- - Чи не антитеза 

здатного мозку





Правило № 2: 

Отримайте 

контроль над 

чуттєвими словами 

Багато великих творчі душі в людстві, як 

повідомляється, говорити з собою. Ви 

знайдете слова відповідно до ваших 

почуттями і чуттєві ідеї і тому ваші ідеї 

ростуть і почуття можуть змінитися. 

Замість того щоб використовувати прості 

слова, як «хороший» чи «поганий», щоб 

описати образ, знайти більш описові 

слова з більшою глибиною, щоб 

стимулювати власне розуміння того, що 

ви бачите.



Правило 3: # 3: 

Дослідити стимули 

в помірних 

кількостях

Спадщина від 1960-х років, і ще з 1970-х, в 

тому, що сильні психічні подразники ми 

генеруємо, тим більше розум чинить опір; 

новий «нормальність» мозку визначається 

його хімічної середовищем. Але в світі, де 

фанатизм повниться, і змінює свідомість 

рослинні речовини легалізуються створити 

BrandNew мільярдні галузі, давайте не 

будемо недооцінювати значення випадкових 

легких психічних подразників. Що б Вудхауз 

було без питних запоїв Берті, або Бонд Яна 

Флемінга без глав дій нікотину спрацьовує?



Правило 4: # 3: 

Нехай поняття 

збуджують тіло

Значна частина мозку присвячена чуттєві / 

сексуальні інтенсивності і концептуальна 

робота необхідна для його повної активації. 

Для багатьох це свого роду платонічний 

«високий», щоб працювати з красою.







Правило № 5: 

Сон магія

Необхідність сну збільшується в період 

статевого дозрівання, так як складність 

гармоній більше для дорослих; 

гармонії, яка включає в себе квантовий 

chesistry мозку, який тільки сон може 

забезпечити.



Правило 6: # 3: 

Фібоначчі 

сексуальність

Прагнення до здорового надійному статевого 

партнера, або, в цьому всім більш 

polyamorous світу, здорові надійні партнери, 

підключаються в числові значення з 

інстинктів відомих рис краси, відомих як 

«Золотий перетин». Золотий перетин має 

актуальне значення в науковому дослідженні 

зв'язків між здоров'ям і привабливістю. Числа 

Фібоначчі 3, 5, 8 і їх Golden Ratio

1,618 .. це інтелектуальний препарат для 

чуттєвого дизайну моди шукачеві для 

чуттєвості IQ. 



TNS

{Правда

Дурниця 

Розділ}

Текст та ілюстрації: Арісто Такома

непідробний

fakefur

Деякі кажуть, що зараз ми знаходимося в 

новій ері. Ви, можливо, помітили, що пару 

модних брендів довелося випустити

публічні вибачення після того, як блискуча 

ідея намагається продати свій справжній 

хутро під 

облич «штучне хутро». Це був аншлаг, а 

потім скандал, і, звичайно, нічого смішного. 

Це не тільки розбудувати наші animalfriendly 

почуття, а й шкоду тваринам, які пішли в 

цьому виробництві. Серйозна справа дійсно.

Ми зв'язалися з відомим професором 

Хамфрі Богус з Madland Looniversity і 

попросили його характеризують вік в якому 

ми живемо, і, в загальному, він поклав все це 

вниз до постмодернізму.

«Модерніст волів би справжній хутро. Ті, 

хто вважає за краще підроблений хутро 

postthat. Вони за всі postthat. Вони за всі postthat. Вони за всі 

що. Таким чином, замість «постмодернізму», 

ми можемо тільки сказати, штучне хутро! Це 

підводить підсумок акуратно, чи не думаєте 

ви? »

Злегка розгублено, але, можливо, 

просвітленим, ми взяли наше дослідження 

далі до людей на вулиці, задаючи їм деякі 

досить випадкові питання, в яких ключове 

слово «підробка».

Питання: Ви б вважав за краще 

підроблений гамбургер над автентичним, 

якщо ви могли б купити його в Макдональдсі?

A: О, Боже мій, як фантастичний було б, 

підробка гамбургер! Повністю!

Бракує ентузіазму там. інший:

Питання: Припустимо, що ви могли б 

з'їсти підроблений обід з президентом, на 

Марсі, в фальшивий документальний, ви б 

брати участь?

A: Чи буде президент, у разі, підробка, 

теж?

Q: Так. A: А Марс? ..

Q: Також підробка. A: Чудово. Я так 

люблю його.

Підроблені, очевидно, досягає успіху! Ще 

одна людина на вулиці:

Питання: Привіт, ми досліджуємо 

поняття «підробка».

A: А де ти прийшов?

Q: Ми прийшли з журналу фальшивих 

досліджень в Підроблений. Припустимо, що 

ваш улюблений канал новин перейменував 

себе в «Just Фіктивний News». Ви все ще 

хочете його?

A: Відмінно! Яка дивовижна ідея! Я його 

обожнюю!

Говорячи про підроблені речі, здається, 

рецепт для успішного розмови. Ось ще 

один приклад:

Питання: Припустимо, що хтось 

запропонував вам фальшивий автомобіль за 

половину ціни реального автомобіля. Ви б 

піти на це?

A: Чи не могли б ви їдете кудись з цієї 

підробленої машиною?

Q: Звичайно, ні. A: Прекрасний! Мені 

дуже подобається бути вдома. Я хотів би 

цю машину, абсолютно!

Щоб бути справедливими, «підробка» і його 

глибокий сенс не нова, як в цьому сезоні чи в 

минулому. Легендарний Памела Андерсон з 

Малібу, який був найпопулярнішим в 

середині 90-х років, був след-блейзер для 

підроблений концепції, щоб зробити це 

настільки далеко в людство. Справді, вона 

була однією з перших, щоб реалізувати 

потенціал fakedom для поліпшення 

людського життя.

Г-жа Андерсон, який провів більшість 

Малібу епізодів напівроздягнені в бікіні, є 

автором цієї композиції E = геніального 

mc2level з точки зору розрахунку думки 

людства про підробку: 

«Оббивка краще, ніж лікування.» Для тих, 

хто не знайомі з поняттям «оббивки», це 

означає, що начинка меблів. Ми можемо 

тільки здогадуватися, що молодий Ms 

Андерсон, в своїх кімнатах зміни між 

пляжними цілуючи сцени, знайшов її дзен 

начинку різні антикварні стільці і дивани вона 

зберігала там. Без сумніву, дуже благородна 

хобі, і корисний спосіб провести свою запасні 

хвилини.

Насправді, дослідження, нещодавно 

опубліковане в журналі Science Фіктивного 

передбачає, що оббивка є одним з кращого 

хобі - ніколи.

Для тих, хто не тільки просунулися в 

освоєнні fakedom, але і в polyamorous або 

моно-влюбливі відносинах, є - ви вже 

здогадалися - телефонне додаток, зроблене 

тільки для Вас. Додаток називається 

"Підроблений Підроблений! і, після 

завантаження і підключений через Bluetooth 

до потрібного приліжкові обладнанню, він 

вчить клієнт, щоб навчитися, добре, 

підроблений підробленим O.

Теорія, що лежить в цілому ідея трохи 

неясний, але ми дамо йому спробувати: 

Творці програми вирішили, що це 

заворожує партнер бути підозрілим, що його 

або її партнер або партнери просто 

підробити їх оргазм. 

Це, звичайно, хвилювався б тих, хто 

прийшов дійсно і легко. І вирішувати це 

точно турбуватися, що ми маємо тепер 

безкоштовний додаток «Підроблені 

Підроблені!», Який вчить людям робити і 

справді перестарайтеся (так що це дійсно 

виглядає як підробка) все, що люди роблять 

фальсифікувати поведінку оргазму, можливо 

ефективно приховати той факт, що вони 

мають

один або навіть багато справжніх оргазмів. 

Додаток є інтерактивним і займає одне 

через труднощі навчання, як проектувати 

підроблений настільки 

itlooks-як-а-фальшивий крок за кроком.

При натисканні кнопки, це дає вам 

п'ятнадцять секунд, щоб підготуватися, а 

потім дає результати відповідно до того, як 

недостовірне ваші крики. 

Одна з їхніх рекомендацій, як показано в 

(глибокому підробленому) відео за участю 

знаменитості, щоб кричати в незаперечно 

хибному шляху і повністю з ритму. Інша 

рекомендація полягає в тому, щоб сказати 

багато кліше відразу після цього, такі, як «Це 

було найкраще, що я коли-небудь мав» і 

подібні дурниці.



примітки 

натхненна наука

Мозок і 

тіло

частоти під час 

сміху і сексу

Текст: Aristo Tacoma

Наука гумору не сам по собі з почуттям 

гумору. Це може бути описано як обтяжлива 

дослідження, яке прагне відповісти на такі 

питання, як: Яке гендерні відмінності між 

кількістю сміху?; Який звук частоти люди 

створюють під час сміху?; Якою мірою це 

сміх залежить від культури?;

Яка роль сміху в дитячій 

мозку 

«s 

розвиток?

Точно так же (і серйозно), є дослідження 

по іншому фізіологічного явища значення 

для людини, який розділяє деякі спільні риси 

зі сміхом: оргазм.

Третя область досліджень, яка пов'язана 

з обох полів, є те, що 

електроенцефалографії, більш відомий як 

ЕЕГ. EEG, поряд з більш технологічно 

складні способи вимірювання активності 

мозку, забезпечує вказівку на те, що 

відбувається в мозку від того, що можна було 

б охарактеризувати як вид з висоти 

пташиного польоту. Врахуйте, що мозок 

подібний до місту; муха птиці подібний до місту; муха птиці 

над містом, і швидко отримує 

вид на великій картині. Це 

EEG.

Деякі з цих вражень можуть бути 

класифіковані, у звичайній ЕЕГ жаргоні, як 

«мозкові хвилі». Існує певний набір хвиль від 

8 до 13 герц (циклів в секунду), які 

привернули увагу дослідників творчості. Це 

так зване «альфа-стан» мозку пов'язане з 

такими явищами, як релаксація, грайливий 

творчість, почуття протікає задоволення, і 

загальне зниження болю і страху.

Дослідники виявили, що розслаблені 

форми сміху генерувати хвилі між форми сміху генерувати хвилі між 

8 і 13 Hertz-- тим самим збільшуючи 8 і 13 Hertz-- тим самим збільшуючи 

альфа-стан мозку. Присутність цих хвиль, 

особливо. коли вони інтенсивні і корельовані, 

підсилює творчі здібності, а також 

поглиблене навчання.

Табір дослідників, які працюють на більш 

складну тему сексуальної стимуляції мав ряд 

пов'язаних знахідок:

Під час сексуального збудження, 

альфа-хвиля в мозку має тенденцію до 

збільшення. З цього випливає, що 

сексуальна стимуляція призводить до 

порушення може зменшити почуття страху і 

болю у людей.

Після оргазму, як правило, альфа-хвилі 

відразу зменшуються. Існує латинська 

термін для цього: посткоитальной Tristesse.

Це дослідження показує, що це не просто 

говорити, щоб сказати, що краща частина 

підлоги може бути прямо перед оргазмом.

У той час як звукові У той час як звукові 

частоти 

сміх йдуть в кГц, або кіло-герц сміх йдуть в кГц, або кіло-герц 

діапазон, і, хоча деякі форми сексуальної 

стимуляції вібрації включають кілька десятків 

Герц, є деякі поперечний кадр, який 

представляє інтересу для енергійного 

вивчення значущості 8-13 Герци явища в 

мозку і тілі.

Ця конкретна частота трапляється, що 

один рецепторні клітини в клітор є найбільш 

чутливими до.

Ця конкретна частота 

- - то ж, як вищезгаданий альфа-стан, який 

збільшується під час сміху і сексуальної 

стимуляції - як правило, присутня в анальної 

області під час жіночого оргазму (в тій мірі, 

що деякі вчені припускають, що для 

вимірювання для таких фізичних вібрацій 

може бути спосіб, щоб перевірити жінка 

оргазм).

Вивчення взаємозв'язку між гумором і 

сексуальністю далі приводить нас до вікового 

питання про те, як вибрати найкращий 

сексуальний партнер в. З огляду на 

дослідження в альфа-стан мозкових хвиль, 

це не дивно, що

смішні люди «Смішні люди» «s 

мати перевагу в цьому відділі. Сер мати перевагу в цьому відділі. Сер 

Майкл Кейн, сумно відомий своєю політичної 

некоректності, ймовірно, погодяться. Він 

класно сказав, «Ви можете сміятися більше 

жінок в ліжку, ніж ви можете спокусити в 

нього, тільки до тих пір, як вони перестають 

сміятися, коли ви знаходитесь в ліжку.»

Всі жарти в сторону, наука мала серйозні 

висновки на підтримку коментарів Кейна. У 

2016 році група авторів показало, що

«Партнери, індуковані highorgasm ставки 

були оцінені [ в послідовності] як більш були оцінені [ в послідовності] як більш були оцінені [ в послідовності] як більш 

гумористичні, творчі, теплий, вірні, і краще 

пахне ніж партнери, індуковані ставки 

loworgasm, а також зайняті в великих 

зусиллях по індукує партнер оргазму. »(JM 

Шерлок, МДж Сидарі, Е. А. Харріс, Ф. 

Барлоу, Б. Zietsch, Socioaffective 

Neuroscience і психологія). «краще пахне» 

частина, без сумніву, хороша новина для 

модних брендів парфумерії.

Для подальшого вивчення Confer також: ЕЕГ 

альфа потужності і творчої ідеація за 

допомогою Fink & M Бенедека в Neurosci. 

Biobehav., 2014 і дослідження, проведене 

Ніколь Prause, Ph.D., також у своїй науковій 

установки, www.liberoscenter.com
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Тьюринга 

Від Дюни в Матрицю, 

від Фонду Зоряних 

воєн, від Стенлі 

Кубрика & 

AC Clarkes 

«s 

працює на новітній 

впливовий Star Trek: 

відкриття Netflix / CBS, 

уявної квантової 

біології загального 

розуму і почуття 

тримає на штовхаючи 

кордону вимислу і 

забезпечує імпульси 

моди



двадцять перше 

століття:

Тест 

Тьюринга:

вона 

перевіряє, чи 

може безглузді 

комп'ютерні 

програми дурять 

людей в 

думаючи, що 

вони мають 

розум

Майбутній 

століття, 

можливо,

Органічний 

тест 

Тьюринга:

вона досліджує 

в позаземні 

істоти, щоб 

виявити їх 

розум чи 

--

у них є думки, 

почуття і, 

можливо, любов 

для нас людей



ЧАСТИНА I: 

РОЗУМ І ДАЛІ

свідомість

s ... потоки. [...] потоки. ] Потоки. 

річка або«Річка» або »Або

потокові «Річка» або »Або

метафор, за 

допомогою якого 

воно 

найприродніше 

описано. Говорячи 

про це в 

подальшому, 

будемо називати 

це потік думки, 

свідомість

s, або 

суб'єктивної 

життя.

- - Вільям 

Джеймс



S не свідомість 

може бути 

пояснена в 

натуральному 

вираженні. Для 

свідомості з це

абсолютно 

фундаментальною

, Це не може бути 

пояснено з точки 

зору всього 

іншого.

- - Erwin 

Шредінгер



Внутрішній 

свідок самість 

чистого 

свідомості, 

яке, хоча і 

безмежно і 

незмінно, 

сприймає 

створення за 

допомогою 

конструктів 

свідомості.

- - Патанджалі



Найпрекрасніше, 

що ми можемо 

випробувати це 

таємниче. Це 

джерело всього 

справжнього 

мистецтва і 

науки.

- - Альберт 

Ейнштейн



На квантовому 

рівні немає 

ніякої різниці між 

біологією і 

фізикою.

- - Фуллер і 

Куртцман, в їх 

Star Trek 

«Річка» або

відкриття »Абовідкриття »Або

Всесвіт з розуму, 

трохи розуму.

- - Аллен 

Гінзберг

На більш 

глибокому рівні ... [...] потоки. ] Потоки. 

матерія і 

consciousn ESS 

є ... [...] потоки. ] Потоки. 

невіддільні одна від 

одної і 

переплетений Девід 

--

Бом



Знаючи інший інтелект

- - Лао-цзи

Ваш розум, ця 

куля свідомості, 

є зоряної 

всесвіту. Коли 

ви 

відштовхуватися 

ногою, тисячі 

нових доріг 

стане ясно.

- - Руй



Любов [...] 

об'ємного звуку з 

кожним істота і 

поширюється 

повільно, щоб 

охопити все, що 

повинно бути.

- - Халіль 

Джебран

Я не думаю, що 

любов як причину. 

Я думаю, що любов 

приходить першої, 

а потім причини 

слідувати.

- -

Адічі



Ваша теорія 

божевільна, але 

це не S «Не S 

достатньо розуму, 

щоб бути правдою. 

Нільс Бор

--



Мало того, що 

незнайомець 

Всесвіту, ніж ми 

думаю, це 

сторонній 

ніж ми можемо 

думати ..

- -Вернер 

Гейзенберг



ORGANIC тест 

Тьюринга

ЧАСТИНА II:

УМ / ТІЛО 

В 

танцівниця s «Не S 

тіла, ми бачимо, 

, , ,[...] потоки. ] Потоки. 

щось чудо, яке є 

людською 

істотою.

березня --

Грехем

У 20-му століття 

наука часто 

переслідувала ідею 

раціональності як 

приналежність до 

мозку і тіла, як 

окремі. Коли ми 

наблизилися до 

тисячоліття, мозок 

був

бачив, як сидіння 

почуттів і тіло, як 

розумні

Тепер, в 21-му 

столітті, 

підсвідомість, 

відчував, 

наприклад, через 

почуття кишки, 

розглядається як 

майже нескінченно 

здатний, 

і

частини 

стародавнього 

Philosoph у 

можуть зробити 

свіжий сенс

Ви не можете 

довести 

неіснування душі ви 

; ти

просто прийняти 

на віру. Вуді 

Аллен

--

Кожен раз, коли ваш мозок 

імітує дотики, а він готує 

автоматичні зміни в 

організмі, які мають 

потенціал, щоб змінити 

своє почуття. Ліза 

Фельдман

--

Баррет

Тіло танцюриста 

просто світиться 

прояв душі. 

- - Айседора 

Дункан



Сила добра 

сховалася в 

природі 

прекрасного.

--Платон

Люди, які мають 

більш 

Интероцептивні 

здатність мати

велика 

активність кори 

[...] потоки. 

область мозку, ] Потоки. 

що робить їх 

більш обізнані 

про [...] потоки. ] Потоки. 

емоції.

- - Daniel 

Coleman

Я не знаю, чому 

я це зробив, я 

не знаю, чому 

мені це 

подобалося, і я 

не знаю, чому я 

буду робити це 

знову.

СократСократ



Блукаючий 

нерв ... [...] потоки. ] Потоки. 

з'єднує кишку до 

мозку. Роберт

--

Martone

Енергія розуму 

суть життя. 

Aristotl

-- е
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