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Kiedy robimy gazetę, zaczynamy od 

podstaw układ i dodać tag, „test 

layoutu” w Blue Note w lewej części 

strony redakcji. Jest to naturalnie i 

stopniowo przekształca się naszego 

własnego magazynu. Zamieniamy 

każdy z wcześniejszych obrazów 

testowych (które są udokumentowane 

w naszym koncie Instagram) obrazami 

z własnych oryginalnych pędów. Ideą 

tej metody jest to, że chcemy tylko 

najlepsze inspiracje do naszego 

magazynu, więc możemy wybrać 

obrazy z naszych ulubionych źródeł, 

takich jak Vogue, Numero, Harper 

Bazaar i Elle Magazine, aby zapalić 

nasze strony z obrazami, które 

inspirują nas jak pracować, aby 

stworzyć własną w pełni oryginalnej 

publikacji. Każde wydanie jest 

opracowany w ten sposób, a w 

momencie jego publikacji (za czasów 

publikacji, przyznają naszą stronę 

internetową) cała zawartość jest nasz 

własny. Dopiero na

tym razem, że „opublikował” znaczek 

pojawi się na lewej stronie.

Wszystkie artykuły i inne teksty są 

oryginalne prace od początku.

Prawa autorskie: blogerów mody Prawa autorskie: blogerów mody 

może Reblog obrazy z 

potwierdzeniami magazynu, 

model i 

fotograf, przyznają sekcję DIRECTORY 

na naszej stronie na dłużej

informacji. Najłatwiej zrobić to za 

pomocą komputera, gdzie można 

kliknąć na podkreśloną linii tekstu w 

nawigacji.

Utalentowani ludzie i fashionistki, 

którzy chcą pracować z nami, prosimy 

o kontakt na berlinib@aol.com lub DM 

na Instagram. Jesteśmy zawsze 

otwarci na kontakt z modeli, pisarze,

fotografów, stylistów, wizażystów, 

ustaw projektanci, projektanci 

mody, reklamodawców i innych 

entuzjastyczne kreacje, którzy chcą 

przyczynić.

Jako nowy magazyn, BERLiNiB jest 

całkowicie samofinansującym. Z 

górnej części urządzenia linii, a 

smakiem i twórcze umiejętności 

naszych

Współpracownicy, tworzymy doskonałe 

wyniki w tej ramce.

Aristo Tacoma { fotograf w, i redaktor, Aristo Tacoma { fotograf w, i redaktor, 

BERLiNiB; a także często stylista}

marki: Zawartość redakcja może być marki: Zawartość redakcja może być 

sponsorowany przez marek 

odzieżowych. Znaczący sponsoring 

jest zawsze wskazał w naszych 

redakcyjnych i komentarze na 

Instagram. Aby wstawić jakości reklam, 

500 pr strony A3 lub

€ 500 pr strona A3, lub 

sponsorować redakcyjne, prosimy o 

kontakt poprzez berlinib@aol.com lub 

DM.

ogłoszenia: Reklamy są oznakowane ogłoszenia: Reklamy są oznakowane 

„reklama” lub marka jest pokazany jest 

więc oczywista. Reklamy w 

czasopiśmie BERLiNiB, z 

potwierdzeniami do modeli i fotografów, 

są również publikowane na naszym 

koncie Instagram.

Zawartość każdej opublikowanej 

BERLiNiB Magazine jest copyright 

Stein Henning Braten Reusch alias 

Aristo Tacoma. Wszystkich osób 

zaangażowanych w contentcreation 

są nazwane (modele zostały 

nazwane jak chcą). Materiał jest 

niepodpisany przez redaktora.

BERLiNiB jest dostępny za darmo w BERLiNiB jest dostępny za darmo w 

jakości PDF do przeglądania na małym 

wyświetlaczu takim jak telefon i 

czytelny na dużym ekranie jak PC. 

Ponieważ nie ma abonamentu, 

zapraszamy każdego, kto czuje 

uniesionym przez naszego magazynu 

do oddawania; zobacz stronę za info.

Technologia obejmuje: 

Nikon Df, Nikkor w / VR, KDE Neon, 

Gimp, LibreOffice, FontLibrary.org i 

platformy PC Android-x86. Kiedy 

BERLiNiB jest w pełni finansowane 

przez kontraktów handlowych i reklam, 

użyjemy podobnych czcionek 

licencyjnych poprzez zakupionych 

licencji.



 Większość Większość

Podążał 

za 

Akcesoria

na wiosnę / lato 

2019

Nathalie Sophia 

@fashionjudgment, BERLiNiB 

Fashion korespondent

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

Od odkrywając swoje wewnętrzne 

dziecko, aby wreszcie sobie te szalone 

obcasy, trend sezonu jest wystawnego 

swojej 

indywidualność.

1. włosy, szpilki do góry!

Pogoda nagrzewa się, więc, zamiast pocić się 

w kapeluszu wiadra lub innego nakrycia głowy, 

dlaczego nie zamienić na akcesoria do włosów? 

Od Versace szpilki do włosów opaski Prada, 

akcesoria do włosów są moda-Girl jest iść do 

do sezonu. Dostępne w różnych kolorach i 

stylach, od kolorowych kształcie serca 

przystawkach klipów, które mówią do swojego 

wewnętrznego dziecka, do złota klipów 

zdobione perełkami, aby pokazać swoje 

ponadczasowe piękno. akcesoria do włosów 

można znaleźć w ekskluzywnych butików w 

sklepach lub szybkiej mody jak Zara, więc jest 

coś na każdą stylu i budżetu.

2. kowbojskie buty

Yee-ha! Dla wszystkich dziewcząt miejskich, 

wygląd country is back! liderów Street-style jak 

Kendall Jenner i Rosie HuntingtonWhitley 

zostały dostrzeżone na biegunach kowbojskie 

buty zarówno dla dziennych i nocnych 

okazjach. Nawet Karl Lagerfeld, który niestety 

zmarł w lutym tego roku, dał ten klasyczny styl 

obuwia pieczęć zatwierdzenia przez gościnnie 

kowbojki w jego kolekcji Fendi FW18 pasa 

startowego. Kowbojki wrócili do głównego nurtu, 

i wygląda na to, że są tu zatrzymać. Idealnego 

dnia na dobę, ubranie, buty powiązać z flowy 

czeskim stylu maxidress.

3. Mule obcasy

Obuwie jest akcesorium wiosna / lato 2019. 

Jeśli kowbojki nie twoja sprawa, nie rozpaczaj! 

Istnieją inne sposoby, aby oświadczenie o buty. 

Jeśli kochasz jak muły na wygodne i łatwe do 

noszenia

są najlepszym sposobem, aby podnieść swój 

styl jest dodanie piętę kotek. muły kotek pięty 

Balenciaga mają długi, spiczasty czubek 

wartości stały się popularne i dla sklepów, 

takich jak mango i Topshop też gamę stylów 

dostępne do własnych krok.

4. Okulary 

HUGE

Dla tych, którzy są jeszcze spróbować malutkie 

okulary tendencję: to w końcu jego cyklu więc 

teraz może być Twoja ostatnia szansa. Główne 

domy mody są teraz odrzucając stylowy ale 

niefunkcjonalny styl okulary, zastępując je te 

przypominające tarcze lub okulary wydajności. 

Od Loewe do współpracy Heron Preston z Nike, 

„okulary” rowerzystę i te inspirowane przez 

okulary ochronne są nowe spojrzenie IT.

5. TINY torebki 

Są malutkie torebki funkcjonalna? Nie, ale są 

one zabawne? No tak. A oni krzyczą modę? Z 

całą pewnością. Dla tych, którzy uważają, 

niewielka torba nie może nic pasuje i dlatego 

jest całkowicie bezużyteczne, pozwól mi 

rozbicie go dla Ciebie: Kiedy wychodzisz z 

przyjaciółmi, wszystko czego potrzebujesz to 

trochę pieniędzy lub karty kredytowej, może 

jakiś Lippy i klucze , można zmieścić wszystko 

to w małym worku! Co o telefonie? Cóż, dla 

większości z nas, jest w naszym ręku 

większość czasu i tak, więc dlaczego nie dać 

maleńkim worka szansę? Po tym wszystkim, 

którzy mogą powiedzieć, że nie do rzemiosła 

pojemników mikro-wielkości Jacquemus za?

6. Szalone kolczyki

„Tis sezonu zwariować! To znaczy, naprawdę 

można zrobić nic złego, gdy masz pewność, 

rock, co masz na sobie jak po prostu wysiadł z 

pasa startowego Milan Fashion Week. Po 

obręcz kolczyk trendu, mamy teraz witany z 

nowym trendem w dziale kolczyk i to jest ... 

dobrze, rób co chcesz! Jeśli potrzebujesz 

trochę wskazówek co do najmodniejszego 

sposób podejść do tego trendu, to jest tutaj: 

uczynić go wielkim. Loewe, Chloe, Givenchy, a 

nawet własnym mistrzem Mediolanu elegancji i 

wyrafinowania; Giorgio Armani, wszyscy wiemy, 

że jeśli chodzi o kolczyki, większy jest 

zdecydowanie lepiej w tym sezonie.

7. najazdy szafie babci

Dla tych, którzy potrzebują subtelniejszym 

sposób accessorise, i tych, którzy obawiają się, 

że ich płatki uszu nie będzie w stanie utrzymać 

ciężkie kawałki, zalecamy, aby przejść do szafy 

swojej babci i znaleźć kilka perełek. I mimo, że 

jesteś na to, czy można znaleźć jakieś kotek 

obcasie, buty ortopedyczne wyglądające zbyt. 

Jeśli masz szczęście, będą one pasować. 

Wszystko, co wygląda jakby mógł pracować na 

wybiegu Simone Rocha jest doskonały. Ostatni 

sezon był o płynności płci w modzie damskiej; 

wyposażony męską ubraniowy i 

zrelaksowany-fit przycisk-up koszule. Ten 

sezon jest o zapełnienie luki pomiędzy kobiecej 

siły i vulnerablity; niewinność dziecka w 

połączeniu z miękkim łagodności kobiety. 

Koncepcja ta jest inspirującym

Projektanci mody damskiej i serca nabywców. 

Łącząc klasyczną ubraniowy i odważne kobiece 

sylwetki krzyczy Power Girl, a my go kochamy.

8. Plac toe

Był czas, kiedy długi, spiczasty wierzchołek był 

najmniej modny styl butów, ale zmieniło się 

postrzeganie Balenciaga z niesławnym Knife 

buta. Zaś zaostrzona końcówka nadal jest 

modna wybór, ale dokładny, prosty krój jest 

zdecydowanie front-biegacz w tym sezonie. 

Stosowane do sandałów i butów podobne, plac 

toe oferuje elegancki i precyzyjny wygląd, który 

można łatwo stylizowany na każdą okazję. 

Niektóre z najbardziej interesujących stylów 

należą te z mniej znanych marek, takich jak 

muły i wysokim obcasie sandały z Mach & 

Mach i kształtek obcasach z Nicole Saldaña.

9. szal manipulacji

Minęło już trochę czasu od uważaliśmy szaliki 

pożądanym dodatkiem dla każdej porze innej 

niż zimą, kiedy ich obecność ma więcej 

wspólnego z gryzienie zimno niż złożenie 

oświadczenia mody. Szale są z powrotem w 

tym sezonie, ale niekoniecznie na szyi. W floaty 

długości materiału są idealnym dodatkiem do 

podnieść swoją ulubioną torbę ze swoim 

niepowtarzalnym stylu własnego. Jeśli nie 

jesteś w worki accessorising, zawsze można 

pójść na odważniejszy wyboru: Wrap szal wokół 

głowy w stylu nawiązującym 1950

Ikony Hollywood Grace Kelly i Jackie O.

10. Oryginalne 

nostalgia

Tendencja nostalgia, koncentruje się głównie na 

stylu lat 70. i 80., został całkowicie przejęty 

branży mody, a co lepszego sposobu, aby 

znaleźć oryginalne i modne kawałki niż w 

starych i używanych sklepach? Pomysł wszyscy 

sobie dokładnie taki sam coś nie jest idealny dla 

prawdziwego miłośnika mody z 

niepowtarzalnym poczuciem stylu. Większość 

miłośników mody dumni z bycia innym i lubi 

nosić części, które są ekskluzywne i oryginalne, 

ale coraz kawałki zlecenie wykonane jest drogie 

i nic nie mówi „ekskluzywny” jak oneof swoim 

rodzaju kawałka z jego własnym historii. 

Dlatego zakupy w starych sklepach jest jednym 

z naszych ulubionych rozrywek i czegoś 

polecamy wszystkim. Można znaleźć kilka 

prawdziwych perełek wśród wszystkich chaos.



Style Realu 

GENZ 

ty 

Myślałem, 

że wiedział Gen Z

Styl, 

piękno i najsurowsze 

aspektów 2019 letniej 

mody 

Trendy: niech twój 

umysł luźne, ale tak 

elegancko

Potwierdzenie styl: Dwa 

zabytkowe elementy w tej długiej 

redakcji, w tym aspekty koloru, 

zainspirowana wspaniałą pracę 

Enrique Vegga jest z Jasmine 

Tookes w Harper Bazaar, 

Nov'18 Kazachstanie.

Model okładka, modelka w tej redakcji: 

Elmayahh, @elmayahh MUA: Myrto Departez, 

@myrto_departez

Fotograf: Aristo Tacoma

Cafe Lokalizacje: 7 razy, Psiri, Ateny 

Studio lokalizacje: STUDIO P56, Ateny, @ 

studio.p56

Etykiety w tej redakcji:

Ubrania i buty na obcasie TATU 

PRZEZ SUELITA, buty 

@tatu_by_suelita by Stradivarius, 

@stradivarius

woreczek woreczki tytoniu 

przez Simona 

@pouches_simona

Vintage sprzęt 

RETROSEXUAL, internetowej 

retrosexual.gr
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Gen Z: zbyt 

tech 

świadomy nie 

być świadomy 

skóra
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Twój

Uciekając od 

dorosłości w 

adolescencja

Nathalie Sophia @fashionjudgment, 

BERLiNiB Moda Correspondent, 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

Jesień / zima 2018 przyniósł nam silną wizję 

kobiecości. Inteligentny, silnej woli i jeden, który 

nie musi obnosić jej ciało, ale wolą nosić coś 

luźne i wygodne, jak przerośnięty kolorze. Miłość luźne i wygodne, jak przerośnięty kolorze. Miłość 

do kobiety w garniturach s 

„s 

szafy został zapalony i na pewno szafy został zapalony i na pewno 

pozostanie w hals całym bieżącym sezonie i 

wiele sezonów przyjść. Ostatni tydzień mody 

zaprezentowali zrelaksowany ubraniowy w

Jesień / zima 2019 kolekcje. 

Spodnie były noszone przez mężczyzn od 

wieków, podczas gdy kobiety podniósł je 

dopiero w 1930 roku. Niektóre z największych 

liderów tego ruchu były Marlene liderów tego ruchu były Marlene 

Dietrich, Katharine Hepburn i 

Chanel Coco.

Mimo że kobiety i mężczyźni mają podobne 

teraz wykonane pants do zszywek część swojej 

garderoby, warto zauważyć, że petycja 

pozostaje symbolem siły i męskości. Nawet w 

dzisiejszych czasach, kobiety, które noszą 

garnitury wyrazić uczucia siły i mocy podczas 

ich noszenia.

Ukazywania silną obecność w obecności innych 

i coraz zastrzyk zaufania jest pożądany efekt, 

ale żaden mężczyzna lub kobieta jest silna w 

każdej chwili. Nie zawsze są odpowiedzialni 

dorośli, i nie ma wątpliwości, że ci, którzy 

wykonują zbyt wiele odpowiedzialności chcą 

wyrwać czasami.

Dojrzewania, zdefiniowany jako okres między Dojrzewania, zdefiniowany jako okres między 

dzieciństwem a dorosłością, Jest dzieciństwem a dorosłością, Jest 

to idealne słowo do wykorzystania przy 

opisywaniu większość trendów krążących na 

wybiegach w tym sezonie. Choć słowo często 

mają negatywne konotacje - Nastolatki z 

zbuntowanych i nieostrożnego postawy - istota 

dojrzewania jest znacznie inna. ubraniowy 

wiosna / lato 2019 sezon odzwierciedla więcej Miękkość wiosna / lato 2019 sezon odzwierciedla więcej Miękkość 

i tkliwość;

cechy przypominające naiwnej i beztroskiej 

młodości. 

Delpozo, Rodarte i kilku innych projektantów, 

którzy splot młodzieńczy motywu do prawie 

każdego jednego ze swoich zbiorów, które 

niedawno zostały następnie Marc niedawno zostały następnie Marc 

Jacobs i przede Prada, która Jacobs i przede Prada, która 

wprowadziła opaski na głowę i spojrzeć 

uczennica inspirowane z Oxford buty, skarpetki 

belowthe-kolano, sukienki baby-doll, swetry z 

kaszmiru z białymi kołnierzykami koszul i 

różnych ozdób dziobu. Bardziej młodzieńczy 

wygląd można również znaleźć na stronie Dior, 

które prezentowane różnorodne 

ballerinainspired wyglądem, niosąc niewinność 

dziecka z buty baleriny, opaski i tutu 

inspirowane spódnice.

Choć wygląd head-to-toe zainspirowany 

niewinności młodzieży nie może zmieścić 

wszystko, wskazówką jest zacząć od małych 

rzeczy. Niezależnie od wieku i indywidualnego 

stylu, każdy może przemycić akcesoria do 

włosów, takich jak opaska lub spinki do włosów 

w ich codziennym lub bardziej formalny wygląd. 

Innym doskonałym sposobem, aby wdrożyć ten 

trend do swojej garderoby w postaci wyrobów 

pończoszniczych. Gładkie skarpetki o różnych 

długościach od kostki do kolana może sprawić, 

doskonały dodatek do podniesienia proste i 

wygodne buty, czyniąc je głównym punktem 

stroju. Najlepszym przykładem na to, jak je 

nosić są nylon Erdem, schoolgirlinspired Prada i nosić są nylon Erdem, schoolgirlinspired Prada i 

radość koronki Suzanne Rae. Wybierz swoją radość koronki Suzanne Rae. Wybierz swoją 

inspirację i iść z nim!

Amerykański pedagog Louis J. Kaplan 

powiedział: „Dojrzewanie reprezentuje powiedział: „Dojrzewanie reprezentuje 

wewnętrzny wstrząs emocjonalny, 

walka między wiecznej ludzkiej 

woli trzymać się przeszłości i 

równie potężnej woli dostać się na 

przyszłość”. Być może to właśnie moda jest; przyszłość”. Być może to właśnie moda jest; 

nie tylko teraz, ale zawsze. My zawsze walczyć, 

aby utrzymać równowagę pomiędzy doceniając 

przeszłość i jej wpływy, a znalezienie 

innowacyjnych rozwiązań dla lepszej 

przyszłości. Utrzymywanie, że równowaga w 

życiu jest istotne, a dlaczego nie podjąć tego 

pomysłu w naszych szafach? Nosić seksowną 

suknię z jedwabiu z kotek obcasy lub 

kombinezon z cute spinki do włosów. Jak o 

klasycznym spódniczkę z koszuli i nylonowe 

podkolanówki? Moda jest jak plac zabaw - 

bardziej oszczędny masz, tym więcej zabawy to 

jest, nawet jeśli nie każdy może zrozumieć.



Twój 

Sensual

ILORAZ INTELIGENCJI 

modelka: Maya Melita, @melita_maya MUA: 

Myrto Departez, @myrto_departez

Fotograf: Aristo Tacoma

Lokalizacje: tranzistor 

Cafe-Bistrotheque, Psiri, Ateny 

STUDIO P56, Ateny, @ 

studio.p56

Etykiety w tej redakcji: odzież i buty H & M, i 

hm

woreczek woreczki tytoniu 

przez Simona 

@pouches_simona

Vintage sprzęt 

RETROSEXUAL, internetowej 

retrosexual.gr

Andy Warhol krzesło znajduje się w ubrania 

przechowywać DETROIT pobliżu Monastiraki, 

Ateny





Era 

komputerów 

było 

założony 

przez 

wysiłki 

intelektualne 

niektórzy i 

teraz 

mamy falę 

zainteresowanie 

w projektowaniu, 

piękno, 

sztuka, i 

zmysłowość, 

propagowane 

na całym 

świecie 

przez tę 

samą technologię. 

Książki, czy 

reprezentowany fizyczna 

lub więcej 

przelotnie na nasze 

telefony i komputery, 

stymulują umysł. modelka 

Maya demonstruje ten z 

2019 smuga 60. rocznika.

S ensual IQ S ensual IQ 

samokształcenia: 

niektóre zasady 

kciuka

Do zmysłowej, 

artystycznej osoby, ciało 

może być umysł na 

wyświetlaczu.





Zasada nr 1:

# Długie nogi 

- - nie antytezą 

zdolnego mózgu





Zasada nr 2: Get 

przyczepność na 

zmysłowych słów 

Wielu wielkich twórcze dusze ludzkości 

zostały zgłoszone mówią do siebie. Znaleźć 

słowa, aby dopasować swoje uczucia i 

zmysłowe pomysły i tak twoje spostrzeżenia 

wzrastać i uczucia mogą się zmienić. 

Zamiast używać prostych słów takich jak 

„dobre” lub „złe”, aby opisać obraz, znaleźć 

więcej słów opisowych z większej 

głębokości, aby zachęcić swoje własne 

rozumienie tego, co widzisz.



Zasada 3: # 3: 

Przeglądaj 

bodźce z 

umiarem

Dziedzictwo od 1960 roku, a nawet więcej od 

1970 roku, jest to, że silniejsze bodźce 

psychiczne możemy wygenerować, tym 

bardziej umysł walczy; nowa „normalność” 

mózgu jest definiowany przez jego środowisku 

chemicznym. Ale w świecie, gdzie szerzy się 

fanatyzm, a substancje zmieniające 

świadomość roślinne są zalegalizowane 

stworzyć calkiem nowe przemysły mld dolarów, 

niech nas nie doceniać wartość 

okolicznościowych łagodne bodźce psychiczne. 

Co by było bez Wodehouse picia binges Bertie, 

albo Bond Iana Fleminga bez rozdziałów 

działania nikotyny wyzwalany?



Zasada 4: # 3: 

Niech 

koncepcje 

pobudzają ciało

Znaczna część mózgu jest poświęcona 

zmysłowych / intensywności seksualnych i 

prace koncepcyjne jest konieczne dla jego 

najszerszym aktywacji. Dla wielu jest to rodzaj 

platoniczne „high” do pracy z pięknem.







Zasada # 5: 

Sen jest 

magia

Potrzeba snu zwiększa w okresie dojrzewania, 

ponieważ złożoność harmonie są większe dla 

osoby dorosłej; za

harmonia, która wiąże się z kwantową chesistry 

mózgu, które może zapewnić tylko sen.



Zasada 6: # 3: 

Fibonacci jest 

seksualność

Dążenie do zdrowego godnego zaufania 

partnera seksualnego lub, w tym coraz 

polyamorous świata zdrowych partnerów 

godnych zaufania, jest podłączony do 

numerycznych od instynktownie 

rozpoznawalnych cech kosmetycznych, 

znanych jako 

'The Golden Ratio'. Złoty stosunek jest istotne w 

eksploracji naukowej połączeń pomiędzy 

zdrowia i atrakcyjności. Liczby Fibonacciego 3, 

5, 8 i ich Golden stosunek

1,618 .. jest lekiem intelektualnej dla zmysłowej 

projektowania mody poszukiwacza, dla 

zmysłowości IQ. 



TNS

{Prawdziwe

Sekcja 

nonsens}

Tekst i ilustracje: Aristo Tacoma

Prawdziwy

sztuczne futro

Niektórzy mówią, że jesteśmy teraz w nową 

erę. Można zauważyć, że kilka marek 

odzieżowych musiał wydać

publicznych przeprosin po genialny pomysł, 

próbuje sprzedać swój autentyczny futro pod 

przykrywką fałszywej futra „”. To było 

wyprzedane, a następnie skandal, a na pewno 

z czego śmiać. To nie tylko zakłócić nasze 

animalfriendly uczucia, ale również szkodzi 

zwierzętom, który wszedł do tej produkcji. 

Poważna sprawa rzeczywiście.

Zrobiliśmy kontakt ze znanego profesora 

Humphrey Bogus od Madland Looniversity i 

poprosił go, aby scharakteryzować wiek, w 

którym żyjemy, i, w skrócie, położył to wszystko 

na dół do postmodernizmu.

„Modernistyczny woleliby autentyczne futro. 

Ci, którzy wolą fałszywego futra są postthat. Są pozaCi, którzy wolą fałszywego futra są postthat. Są poza

wszystko 

że. Więc zamiast „postmodernizmu” możemy 

tylko powiedzieć Fałszywe Fur! To 

podsumowuje to ładnie, nie sądzisz?”

Lekko oszołomiony, ale może oświecony, 

wzięliśmy nasze dochodzenie dalej do ludzi na 

ulicy, zadając im kilka dość losowe pytania, w 

których kluczowe to „fake”.

P: Wolisz fałszywy hamburgera nad 

autentycznego, jeśli można go kupić w 

MacDonald?

A: O mój Boże, jak wspaniałe byłoby, 

fałszywy burger! Całkowicie!

Nie brakuje entuzjazmu tam. Inne:

P: Załóżmy, że można jeść fałszywy obiad z 

prezydentem, na Marsie, w fałszywym 

dokumentem, by wziąć udział?

A: Czy prezydent, w przypadku, są fałszywe, 

zbyt?

P: Tak. A: A Mars ..?

Q: Również fałszywe. Cudowny. Chciałbym 

tak kocham.

Fałszywe, oczywiście, jest coraz dalej! 

Jeszcze inna osoba na ulicy:

P: Cześć, badamy pojęcie „fake”.

A: A skąd pochodzisz?

Pyt: Pochodzimy z Journal Fake śledztw 

fałszywy. Załóżmy, że Twój ulubiony kanał 

informacyjny przemianowany się w „Tylko 

Fałszywy Wiadomości”. Czy nadal chcesz go?

A: Niesamowite! Co za niesamowity pomysł! 

ja uwielbiam ją!

Mówiąc o fałszywych rzeczy wydaje się być 

receptą na udane rozmowy. Oto kolejny 

przykład:

P: Załóżmy, że ktoś zaproponował Ci 

fałszywy samochód za połowę ceny 

prawdziwego samochodu. Lepiej idź do 

niego?

A: Czy możesz jechać gdziekolwiek z tym 

fałszywym samochodu?

P: Oczywiście, że nie. Uroczy! I naprawdę 

jak w domu. Chciałbym ten samochód, 

absolutnie!

Aby być uczciwym, „fałszywy” i jego głębszych 

znaczeń nie są nowe, a od tego sezonu lub 

ostatni. Legendarny Pamela Anderson na 

Baywatch, który był najbardziej popularny w 

połowie lat 90-tych, był szlak-blezer na fałszywe 

pojęcie zrobić to tak daleko do ludzkości. 

Rzeczywiście, była jedną z pierwszych, aby 

zrealizować potencjał fakedom do zwiększenia 

ludzkiego życia.

Pani Anderson, który spędził większość 

epizodów Baywatch skąpo odziane w bikini, jest 

autorem tego E = mc2level genialnego składu w 

odniesieniu do obliczania myśli ludzkości o 

fałszywe: 

„Tapicerka jest lepsze niż leczenie.” Dla 

tych, którzy nie są zaznajomieni z pojęciem 

„tapicerki”, oznacza to, farsz mebli. Możemy się 

tylko domyślać, że młoda pani Anderson, w jej 

pokoju Zmiana pomiędzy plażowych całując 

scen, odnalazła Zen farsz różne zabytkowe 

krzesła i sofy ona tam przechowywane. Bez 

wątpienia bardzo szlachetnym hobby i 

nagradzanie sposób na spędzenie swoich 

zapasowe minut.

W rzeczywistości, badania opublikowane 

niedawno w czasopiśmie Journal of Fałszywy 

Science sugerują, że tapicerka jest jednym z 

najlepszych hobby - nigdy.

Dla tych, którzy są nie tylko zaawansowani 

w eksploracji fakedom, ale również w 

polyamorous lub mono-miłosne relacje, nie jest 

- zgadliście - aplikację do telefonu tworzył dla 

Ciebie. Aplikacja nazywa się "Fałszywy Fake! i 

po pobraniu i podłączony przez Bluetooth do 

odpowiedniego sprzętu przy łóżku, uczy 

klientów, aby nauczyć się, dobrze, fałszywy 

fałszywy O.

Teoria cały pomysł jest trochę niejasne, ale 

będziemy spróbować: 

Twórcy aplikacji zdecydował, że to 

fascynujące partnera do podejrzeń, że jego lub 

jej partner lub partnerzy tylko upozorował swoją 

orgazm. 

To, oczywiście, by martwić tych, którzy 

przychodzą autentycznie i łatwo. I to jest zajęcie 

dokładnie ten obawiają się, że teraz mamy 

darmową aplikację „Fake Fake!”, Który uczy 

ludzi zrobić i faktycznie nad-do (tak to 

naprawdę wygląda jak fałszywe) wszystko, co 

ludzie robią na fałszywych zachowań orgazm, 

może skutecznie ukryć fakt, że mają

jeden lub nawet wiele autentycznych 

orgazmów. 

Aplikacja jest interaktywna i ma jedną 

poprzez trudności w nauce, jak rzutować 

fałszywe-SO-itlooks-like-a-fałszywy krok po 

kroku.

Na kliknięcie przycisku, to daje piętnaście 

sekund, aby się przygotować, a następnie daje 

wyniki w zależności od sposobu nieautentyczne 

są wasze krzyki. 

Jednym z ich zaleceniami, jak wykazano w 

głębokim (fałszywy) wideo z udziałem gwiazdy, 

jest krzyczeć w sposób niezaprzeczalnie 

fałszywej i całkowicie z rytmu. Kolejne 

zalecenie to znaczy wiele klisz tuż potem, takie 

jak „To był najlepszy, jaki kiedykolwiek miałem” 

i podobne bzdury.



Uwagi 

inspirowany przez 

naukę

Mózg i 

ciało

częstotliwości w 

śmiech i płci

Tekst: Aristo Tacoma

Nauka humoru nie jest sama w sobie humoru. 

To może być opisana jako żmudne badania, 

które stara się odpowiedzieć na pytania takie 

jak: Jakie są różnice między płciami ilości 

śmiechu ?; Co częstotliwości dźwięku ludzie 

tworzyć podczas śmiechu ?; W jakim stopniu 

jest śmiech niezależne od kultury ?;

Jaka jest rola śmiechu w 

mózgu dla dzieci 

„s 

rozwój?

Podobnie (i poważnie), istnieją badania 

dotyczące innego zjawiska fizjologiczne 

znaczenie dla człowieka, który dzieli pewne 

cechy wspólne ze śmiechu: orgazmu.

Trzeci obszar badań, który jest związany z 

obu pól jest to, że z elektroencefalografii, 

bardziej znany jako EEG. EEG, obok bardziej 

technologicznie skomplikowane sposoby 

pomiaru aktywności mózgu, stanowi 

wskazówkę co do tego, co dzieje się w mózgu 

od tego, co można określić jako widok z lotu 

ptaka. Uważają, że mózg jest jak miasto; muchy ptaka. Uważają, że mózg jest jak miasto; muchy 

ptaków 

nad miastem, i szybko staje się 

widok na duży obraz. To EEG.

Niektóre z tych wrażeń można podzielić, w 

konwencjonalnym EEG żargonie jako "fal 

mózgowych. Istnieje szczególna zestaw fal 

pomiędzy 8 i 13 Hz (cykli na sekundę), które 

zwróciły uwagę badaczy twórczości. Ten tak 

zwany „stan alfa” mózgu jest związane z takimi 

zjawiskami jak relaksu, zabawy kreatywność, 

poczucie przyjemności płynącej i ogólnego 

zmniejszenia bólu i strachu.

Badacze odkryli, że zrelaksowany formy 

śmiechu generowanie fal między 8 śmiechu generowanie fal między 8 

a 13 Hertz-- zwiększając tym samym stan a 13 Hertz-- zwiększając tym samym stan 

alfa w mózgu. Obecność tych fal, szczeg. gdy 

są one intensywne i skorelowane, zwiększa 

kreatywność, a także dogłębnego uczenia się.

Obóz naukowców, którzy pracują na 

bardziej złożonym tematem stymulacji 

seksualnej mieli szereg znalezisk związanych:

Podczas pobudzenia seksualnego, fale alfa 

w mózgu mają tendencję wzrostową. Wynika z 

tego, że stymulacja seksualna prowadzi do 

pobudzenia może zmniejszyć uczucie bólu i 

strachu u ludzi.

Post-orgazmu, co do zasady, fale alfa 

natychmiast zmniejszyć. Jest łaciński termin 

dla tego: po coital Tristesse.

Badania wskazują, że nie jest to zwykła 

rozmowa powiedzieć, że najlepsza część seks 

może być tuż przed orgazmem.

Podczas, gdy Częstotliwości Podczas, gdy Częstotliwości 

dźwiękowe 

śmiech przejść do kHz, lub kilo Hz śmiech przejść do kHz, lub kilo Hz 

zakres, a jednocześnie pewne formy wibracyjny 

stymulacji seksualnej obejmują kilkadziesiąt Hz, 

istnieją cross-overs to za zapalony badania 

znaczenia 8-13 Hz zjawiska w mózgu i ciała.

Ta szczególna częstotliwość dzieje się 

jednego, że komórki receptorowe w łechtaczki 

są najbardziej wrażliwe.

Ta szczególna częstotliwość 

- - tak samo jak ww stan alfa, co zwiększa 

podczas śmiechu i stymulacji seksualnej - 

zazwyczaj występuje w okolicy odbytu podczas 

orgazmu kobiecego (do tego stopnia, że 

niektórzy naukowcy sugerują, że pomiar na 

takie fizyczne wibracje mogą być sposobem na 

sprawdzenie kobiet orgazm).

Odkrywanie relacji między humoru i 

seksualność dalej prowadzi nas do odwiecznej 

kwestii jak wybrać najlepszego partnera 

seksualnego. Biorąc pod uwagę badania do 

mózgu fale alfa państwowych, to nie dziwi się, 

że

zabawni ludzie 'zabawni ludzie' „s 

mają przewagę w tym dziale. Sir mają przewagę w tym dziale. Sir 

Michael Caine, niesławny dla jego politycznej 

niepoprawności, prawdopodobnie zgodzić. On 

pokazowo powiedział: „Można się śmiać więcej 

kobiet do łóżka niż można uwieść do niego, 

tylko tak długo, jak przestać się śmiać, gdy 

jesteś w łóżku.”

Wszystkie żarty na bok, nauka miał jakieś 

poważne wnioski wspierające komentarzu 

Caine'a. W 2016 roku grupa autorów wykazały, 

że

„Partnerzy, którzy indukowane highorgasm stóp 

były oceniane [ kolejno] jako bardziej były oceniane [ kolejno] jako bardziej były oceniane [ kolejno] jako bardziej 

humorystyczny, kreatywny, ciepły, wierny i 

lepszego zapachu niż partnerami, którzy 

indukowanych ceny loworgasm, a także 

zajmujących się większych wysiłków w celu 

indukują partnera orgazmu.”(JM Sherlocka MJ 

Sidari, EA Harris, FK Barlow, BP Zietsch, 

Socioaffective Neuroscience & Psychology). 

„lepszego zapach” jest to niewątpliwie dobra 

wiadomość dla modnych marek perfum.

Dla dalszego przyznają także: badania EEG 

moc alfa i twórczej myśli przez Fink & M 

Benedek w Neurosci. Biobehav., 2014, badanie 

przeprowadzone przez Nicole PRAUSE, Ph.D., 

również we własnym zakładzie naukowym, 

www.liberoscenter.com



Sondowanie to 

dla umysłu

Modelka w tej redakcji: Natalie 

Rizou, @natalierizou MUA: Myrto 

Departez, @myrto_departez

Fotograf: Aristo Tacoma

Rekwizyty i scenografia: Maria 

Asimaki

Lokalizacja: STUDIO P56, 

Ateny, @ studio.p56

Etykiety w tej redakcji:

Spodnie, szorty, bluzki, kurtki, 

wysokie buty na obcasach by ZARA, 

@zara

Sportswear przez domyślić, 

@guess

Bielizna biustonosz przez 

LK intymny, @lk_intimate

Test 

Turinga 

organiczny 

Od Dune do Matrix, z 

Fundacji w Star Wars, 

Stanley Kubrick & 

AC Clarke 

„s 

działa na najnowszym 

wpływowego Star Trek: 

Discovery firmy Netflix / 

CBS, 

wyimaginowanego 

kwantowej biologii 

uniwersalnego umysłu i 

uczucie utrzymuje się 

na pchanie granice fikcji 

i dostarcza impulsy z 

modą



21-ty 

stulecie:

Test Turinga:

Ona 

sprawdza, czy 

bezmyślne 

programy 

komputerowe 

mogą oszukać 

ludzi do 

myśląc, że mają 

umysł

Przyszły wiek, 

ewentualne

Organic 

Test 

Turinga:

Sondy ona do 

podmiotów 

obcych, aby 

dowiedzieć się, 

czy ich umysł 

--

mają myśli, 

uczucia i być 

może miłość do 

nas ludźmi



CZĘŚĆ I: MIND 

AND BEYOND

świadomość

s ... płynie. [...] płynie. ] Płynie. 

A rzeki lub„River” lub ”Czy

strumień są „River” lub ”Czy

metafory, w którym 

jest ono najbardziej 

naturalnie opisane. 

Rozmową z nim 

dalej, nazwijmy go 

strumień myśli, 

świadomość

s, lub życia 

subiektywne.

- - William 

James



Świadomość s nie 

mogą być 

rozliczane w sensie 

fizycznym. Dla 

świadomość s jest

absolutnie 

podstawową

, To nie może być 

ujmowane w 

kategoriach 

cokolwiek innego.

- - Erwin 

Schrödinger



Wewnętrzna 

świadek to 

samo czystej 

świadomości, 

które choć 

bezgraniczna i 

niezmienny, 

postrzega 

utworzenie 

przez 

konstrukty 

umysłu.

- - Patańdźali



Najpiękniejszą 

rzeczą, możemy 

doświadczyć jest 

tajemnicza. Jest 

źródłem wszelkiej 

prawdziwej sztuki 

i nauki.

- - Albert 

Einstein



Na poziomie 

kwantowym nie 

ma różnicy 

między biologii i 

fizyki.

- - Bryan Fuller & 

Alex Kurtzman, 

w swoim Star 

Trek 

„River” lub

Odkrycie ”CzyOdkrycie ”Czy

Wszechświat jest 

szalony, nieco 

szalony.

- - Allen 

Ginsberg

Na głębszym 

poziomie ... [...] płynie. ] Płynie. 

materia i 

consciousn ess 

są ... [...] płynie. ] Płynie. 

nierozłączne i 

przeplatają 

David 

--

Bohm



Znając innym jest 

inteligencja

- - Lao Tzu

Twój umysł, to 

kula 

świadomości, 

jest gwiaździsty 

wszechświat. 

Kiedy uciec z 

nogą, tysiąc 

nowych dróg 

stają się jasne.

- - Rumi



Miłość [...] 

przestrzennego s 

każdego bytu i 

rozciąga się 

powoli, aby objąć 

wszystko, co 

powinno być.

- - Khalil Gibran

Nie sądzę miłość 

jako powód. Myślę, 

że miłość jest 

najważniejsza, a 

następnie powody 

naśladowania.

- -

Chimamanda 

Ngozi Adichie



Twoja teoria jest 

szalona, ale to nie 

jest Nie jest 

na tyle szalony, aby 

mogło być prawdziwe. 

Niels Bohr

--



Nie tylko obcy 

Universe niż my 

myślę, że jest 

obcy 

niż możemy myśleć 

..

- -Werner 

Heisenberg



ORGANIC test 

Turinga

CZĘŚĆ DRUGA:

UMYSŁ / 

CIAŁO 

W 

tancerz s Nie jest 

ciało, widzimy 

, , ,[...] płynie. ] Płynie. 

coś z cudu, który 

jest istotą ludzką.

Martha --

Graham

W 20 wieku, nauka 

często realizowane 

ideę racjonalności 

jako należące do 

mózgu i ciała, jako 

oddzielne. Kiedy 

zbliżyliśmy się do 

milenium, mózg był

postrzegane jako 

siedziba uczuć i 

ciała jako 

inteligentny

Teraz, w 21 wieku, 

podświadomość, 

wyczuł np poprzez 

instynktowi, jest 

uważany za niemal 

nieskończenie 

zdolny, 

i

części 

starożytnego 

Philosoph Y może 

zrobić świeże 

sens

Nie można 

udowodnić 

nieistnienie duszy 

jesteś ; ty

Wystarczy wziąć ją 

na wierze. Woody 

Allen

--

Za każdym razem, twój mózg 

symuluje wejścia 

sensoryczne, przygotowuje 

automatyczne zmiany w 

organizmie, które mają 

potencjał, by zmienić swoje 

uczucie. Lisa Feldman

--

Barrett

Ciało tancerza jest po 

prostu świecący 

manifestacją duszy. 

- - Isadora 

Duncan



Moc dobra 

podjął 

schronienie 

w naturze 

piękna.

--Platon

Ludzie, którzy 

mają zdolność 

mieć więcej 

interoceptywnej

Większą 

aktywność kory 

[...] płynie. 

Obszar mózgu, ] Płynie. 

co czyni je 

bardziej świadomi 

[...] płynie. ] Płynie. 

emocje.

- - Daniel 

Coleman

Nie wiem, 

dlaczego to 

zrobiłem, nie 

wiem, dlaczego 

mi się podobało, 

a ja nie wiem 

dlaczego zrobię 

to jeszcze raz.

Sokrates-Sokrates



Nerwu 

błędnego ... [...] płynie. ] Płynie. 

łączy jelito do 

mózgu. Robert

--

martone

Energia umysłu 

jest esencją 

życia. Aristotl

-- mi
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