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Quando fazemos uma revista, 

começamos o layout do zero e 

adicionar a tag “TESTE DE LAYOUT” 

em uma nota azul no lado esquerdo 

desta página editorial. Isto é 

naturalmente e gradualmente 

transformada em nossa própria revista. 

Nós substituir cada uma das imagens 

de teste anteriores (que são todos 

documentados em @berlinib) com 

imagens de nossos próprios brotos 

originais. A idéia por trás deste método 

é que nós queremos apenas o melhor 

inspiração para nossa revista, por isso 

escolher as imagens de nossas fontes 

favoritas, como Vogue, Numero, 

Harpers Bazaar e Elle Magazine, para 

iluminar nossas páginas com imagens 

que nos inspiram como nós trabalhar 

para criar a nossa própria publicação 

totalmente originais.

Cada edição é desenvolvido desta 

forma, e no momento da publicação 

(visite nosso site para horários de 

publicação) todo o conteúdo é a nossa 

própria. Só então a “publicado” selo 

aparecem do lado esquerdo desta 

página.

Todos os artigos e outros 

textos são obra original desde 

o início.

Copyrights: Todo o conteúdo BERLiNiB 

é copyright da revista, mas de uma 

forma 'amigável-fashionblogger'. 

No diretório seção de nosso site você 

encontrará cada foto pronto para 

Reblogagem ao lado de diretrizes 

gerais para que tipo de 

reconhecimentos que gostaríamos de 

ver em um post.

Povos talentosos e fashionistas que 

desejam trabalhar conosco: Por favor 

contacte-nos em berlinib@aol.com ou 

DM

No instagram. Estamos sempre 

abertos a ouvir a partir de modelos, 

escritores, fotógrafos, estilistas, 

make-up

artistas, cenógrafos, estilistas, 

publicitários e outros criativos 

entusiastas que desejem contribuir.

Como uma nova revista, decidimos ir 

exclusivamente 'digital'. Com 

equipamento topo de linha eo bom 

gosto e habilidades criativas dos 

nossos colaboradores, criamos

excelentes resultados dentro 

desta armação.

Aristo Tacoma { o editor de BERLiNiB; Aristo Tacoma { o editor de BERLiNiB; 

muitas vezes fotógrafo e estilista para 

ele também} BERLiNiB está disponível 

gratuitamente como PDFs de 

qualidade a berlinib.com.

anúncios: 

Esta, a 2.019 / C, é apenas a terceira 

edição da BERLiNiB. Embora tivemos 

alguns anúncios nas duas primeiras 

questões, o nosso objectivo inicial era 

construir um conteúdo de qualidade e 

permitir que os leitores a acessar a 

revista através da nossa conta 

Instagram. Nesta edição, o

2019 / C, estamos dando anúncios de 

uma pausa, e em vez disso ter mais 

alguns editoriais. Isso abre o caminho 

para a inclusão de gradualmente mais 

cuidadosamente selecionados, 

anúncios, de alta qualidade que 

complementam uma revista de moda, 

começando com a nossa 2020 / A 

publicação. O nosso objectivo a longo 

prazo é dedicar até 55 páginas ou 

aprox. metade das revistas, anúncios 

publicitários a preços fixos, que são 

definidos para torná-los acessíveis a 

empresas que desejam anunciar em 

nossa revista. As marcas podem 

contactar-nos para patrocinar editoriais 

(e serão mencionados na ed.).

O conteúdo de cada Magazine 

publicou BERLiNiB é copyright Stein 

Henning B. Reusch apelido Aristo 

Tacoma. Todos os envolvidos na 

criação de conteúdo são nomeados 

(modelos são nomeados como 

quiserem). materiais não assinado é 

pelo editor.

Tecnologia inclui: 

Nikon Df, Nikkor w / VR, KDE Neon, 

Gimp, LibreOffice, FontLibrary.org 

[vamos usar fontes comercialmente 

licenciados logo receita suficiente 

permite-lo], e Android w / G15 PMN e 

Android-x86 melhorada w / Fedora 

Termux & Perl. 
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Doze 

tendências 

em 

FW2019 / 

2020 

moda

Comentários sobre 

as novas roupas, 

sapatos, estilos e 

também valores de 

algumas marcas de 

moda principais e 

designers 

Por Nathalie Sophia, 

@fashionjudgment, BERLiNiB 

Moda

Correspondente, 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

.1. planeta 

proteção & 

nossa segunda 

pele

consumo ético está crescendo em 

importância em todo o mundo da moda, 

como as pessoas mais consideram a 

protecção das árvores, o ar ea água do 

planeta Terra, e o impacto negativo do 

desmatamento e uso excessivo de plástico 

em nossas atividades diárias. Quase todos 

os uma das tendências que pinpoint aqui 

pode ser discutido também a partir desta 

perspectiva, mas não é toda a história e as 

implicações do ambientalismo nem 

sempre são claras ou ambíguas. Por 

exemplo, após o tumulto de grupos dos 

direitos dos animais contra peles e roupas 

de couro, muitos designers começaram a 

usar couro sintético, mas alguns têm 

teimosamente defendeu o uso do couro 

real na premissa de que o couro mais 

falso é essencialmente plasticbased, ea 

última coisa que queremos é de plástico 

extra para poluir o planeta. De qualquer 

maneira, uma segunda pele na forma de 

algum tipo de couro é uma característica 

central da moda em

FW2019 / 2020 e couro pode ser moldado 

para atender uma gama de estilos e 

épocas. Os olhares variam de feminino 

head-to-toe de couro Chanel e Alexander 

McQueen-through estilos para mais 

unissex de Sies Marjan e as vibrações 

motociclista mais masculinos de Bottega 

Veneta.

.2. Color me 

cinza 

coleção Kim Jones para Dior Menswear 

Pré-Queda 2019 sugeriu que cinzenta é 

novo preto desta temporada, e com razão. 

Por exemplo, Acne Studios e Dries van 

Noten mostrar como diferentes tons de 

cinza pode ser adaptado para o 

guarda-roupa de outono de uma nova 

maneira. Um casaco de lã de qualidade na 

captura de cinza este elemento, e é 

certamente um go-to roupeiro artigo em 

cada estação.

. 3. saltos 

plataforma 

altos

Se vamos ou não gostar saltos plataforma, 

Stella McCartney, Versace, Saint Laurent 

e outros 

grifes estão apresentando saltos 

plataforma altas como sapato desta 

temporada de escolha. Adicionar o apoio 

da coleção FW19 da Chanel, eo debate 

está resolvido: saltos plataforma estão em 

tendência.

.4. brilhar

Glitter, metálicos, brilho e brilho. Muitos 

designers insistem em iluminação dias 

mais escuros de inverno com tal brilho. 

Michael Kors, inspirado por Studio 54, 

oferece vestidos de festa brilhante. 

Balmain oferece uma abordagem 80 anos 

de inspiração com lantejoulas e vinylshine. 

Saint Laurent torna o 'brilho no escuro' 

conceito da moda. Concedido, a maioria 

das pessoas não consideram glitter e 

lantejoulas para ser adequado a 

vestimenta de trabalho. No entanto, um 

pouco de brilho pode, e talvez devem, ser 

incorporados em quase todo o 

equipamento e ocasião.

. 5. casacos 

Inspirado

Nesta temporada temos casacos de couro 

de inspiração Matrix, alguns com shearling 

forro (coleção Balenciaga FW19); alguns 

com um pop de cor. Se o tempo estiver 

escuro e nublado, desafiá-lo! Em sua 

coleção, Wes Gordon na Carolina Herrera 

faz um caso para o casaco rosa quente. 

Alguns têm trabalhado com estampas. 

Alguns com peles coloridas. Confortável e 

elegante, em lã acolhedor ou pele 

elegante, um casaco de qualidade nunca 

sai de moda.
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.6. Os valores 

compartilhados 

e formas femininas

O mundo da moda ainda pode ser 

parcialmente esmagados entre o 

'athleisure' e 'utilitária' parece, mas 

estamos nos movendo para estilo induzida 

por nostalgia. Aqui, vemos uma influência 

dos anos 1970 e 1980. Um estilo sutil, 

mas poderosa está fazendo uma aparição 

no mar de cores brilhantes e bordas 

afiadas.

Alguns designers, como Pierpaolo 

Piccoli, estão colocando o que eles 

chamam de 'valores partilhados' em 

primeiro lugar.

Mestre de estilo romântico e 

influente designer de Valentino 

Piccoli disse recentemente: “Eu quero criar 

uma comunidade para Valentino. Quero 

dizer algo diferente do 'estilo de vida', que 

é sobre devido objetos. É sobre pessoas 

que compartilham valores.”

O Valentino Queda 2019 espectáculo 

Ready-to-Wear contou com um elenco 

diversificado de modelos, incluindo ícone 

da moda Naomi Campbell, que fechou o 

show fenomenal. estilo Valentino de 

Piccoli é tudo sobre silhuetas suaves, 

formas femininas, tule e penas

- aparência adequados para ocasiões 

mais formais. Isso ressoa com os 

desenhos de Giambattista Valli (que 

anunciou sua coleção com a H & M no 

início deste ano no Festival de Cannes).

.7. Giantwear

Partindo da tendência skintight, estamos 

agora movendo em direção a coisas 

maiores, literalmente. Há inúmeros 

exemplos: Silhueta de grandes dimensões 

da Balenciaga. Totalmente queimado e 

saias em camadas. Balão mangas. Fortes, 

ombreiras. Legendas incluem Marc 

Jacobs, Saint Laurent e Tomo Koizumi 

(cujo desfile de estréia incluiu Bella Hadid, 

Karen Elson e o cavaleiro de Westeros do 

Game of Thrones, Gwendoline

Christie). Para os corajosos: um vestido 

volumoso queimado. Na mesma linha, 

mas para o mais recatada: um casaco de 

grandes dimensões.

.8. A partir 

capuzes para 

Chapéus

Vendedor de jornais, Balde, Bonnet, 

Fedora: um chapéu para cada ocasião. 

casacos com capuz são substituídos por 

casacos unhooded no outono, mas com 

uma ampla gama de headwear moda. 

Vemos isso entre as marcas de moda 

como Christian Dior, Balmain, Valentino e 

Chanel, juntamente com as principais lojas 

de moda, como Zara e Mango. A gama 

inclui fedoras abas largas, boinas 

elegantes e Sou'wester da Lanvin.

.10. Encharcado 

em ouro

Longe vão os dias quando o ouro foi 

considerado gawdy e só prata era 

aceitável. Agora é ouro para tudo vale a 

pena, e é realmente vale muito: um 

símbolo de estabilidade em um mundo 

sempre à beira de incerteza, e em que o 

natural

ambiente parece vulnerável. O ouro é 

também uma forma deliciosa pura de 

'escapismo'. Jeremy Scott na Moschino 

deu um giro por escapismo oldfashioned. 

Ralph Lauren mostra uma abordagem 

elegante e wearable secundado por 

Altuzarra e Celine. peças femininas de 

Brock Coleção traduzir o encanto de 

tempos clássicos para o guarda-roupa da 

mulher moderna.

. 11. ternos

Suits permaneceram na moda para um par 

de temporadas agora, com algumas 

variações a cada temporada. Esta 

tendência está prevista para continuar em 

2020. Embora ternos estão fortemente 

associados com vestuário de trabalho, 

diferentes silhuetas e tecidos pode ser 

denominado de 'terno' uma série de 

ocasiões. Uma maneira emocionante e 

elegante para vestir um terno agora é 

Spezzato estilo: a palavra italiana que soa 

extravagante para mistura e componentes 

de diferentes naipes correspondência. Por 

exemplo, pode-se usar uma jaqueta de 

espinha de peixe terno com calça sólidos.

. 12. O sabor régio

Vermelho é uma cor central do outono, e 

há muitos tons para escolher se vermelho 

brilhante não é o seu go-to cor. Qualquer 

um pode encontrar um vermelho eles 

gostam e ficam bem em; um que 

complementa o seu tom de pele e 

características. Regal vermelho, vinho 

tinto, cranberry vermelho, vermelho com 

um toque de azul, vermelho com uma 

pitada de laranja ... as opções são 

infinitas. vermelhos mais escuros fazem 

mais sentido para ocasiões formais: um 

terno merlotcoloured, ou um vestido de 

veludo.
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É 

roupa masculina

a tendência 

nova e 

excitante para 

as mulheres?

Por Nathalie Sophia, @fashionjudgment, 

BERLiNiB Moda Correspondente, 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

Moda tem sido dominada pelas 

mulheres ao longo dos séculos. Ao mulheres ao longo dos séculos. Ao 

longo da história, os homens assumiu 

trabalhos e tarefas que exigiam uma 

abordagem mais prática para a moda. De 

armaduras para roupas cerimoniais, 

menswear moda foi reservada para 

aqueles que podiam pagar peças diárias 

mais extravagantes; roxos, cor de vinho e 

vestuário ouro com mangas aveludadas 

ornamentada tufado. Homens que podiam 

pagar para estar na moda tipicamente 

pertencia a aristocracia ou royalties. A 

roupa não foi concebido para ser 

fashion-forward, mas era um símbolo de 

status social.

Apenas um punhado de homens da 

história moderna verdadeiramente 

abraçou o espírito aventureiro da moda 

como as pessoas fazem hoje. um desses

indivíduo foi Rei Louis indivíduo foi Rei Louis 

XIV. Sua formação como bailarina XIV. Sua formação como bailarina 

permitiu-lhe mais contato com a arte e 

uma sensibilidade para a beleza, o que 

poderia estar escondido em peças de arte 

intocáveis, tanto quanto arte funcional, 

como moda. Em 1700,

saltos altos foram usados 

por membros de elite da 

sociedade para transmitir 

seu status social. Rei Louis XIV seu status social. Rei Louis XIV 

era tão interessado em moda que ele 

introduziu saltos altos com os saltos 

vermelhos e solas vermelhas para a corte 

francesa. Ele restringiu o uso de tais 

sapatos para seu círculo de nobres. Esta 

prática mais tarde se tornou muito na 

moda entre a realeza em toda a Europa.

Ele pode ter marcado uma mudança 

importante na história da moda 

quando 

dandismo se tornou popular no XVIII / dandismo se tornou popular no XVIII / 

XIX c. quando os homens começaram a 

ter maior interesse em suas roupas. A 

ideia nasceu em Londres, onde a 

reintrodução e fazê-lo em uma escala 

muito maior George Bryan "Beau" 

Brummel encapsulado em popularidade 

um estilo caracterizado pelo homem

vestido com esmero com 

seus ternos. As roupas eram seus ternos. As roupas eram 

muitas vezes reforçada por detalhes, 

incluindo chapéus, lenços / laços e 

bengalas, entre outros acessórios, que 

elevou seu estilo a um elevou seu estilo a um 

nível totalmente novo.

Dandyism vive na Pitti 

Uomo, Florença, onde os Uomo, Florença, onde os 

homens se sentar ao redor esperando 

para ser fotografado e reconhecido por 

seu estilo excepcional. Alguns poderiam 

dizer que parece cômico, mas certamente 

contribui para uma grande foto.

Por um longo tempo, semanas de moda 

nacionais e desfiles foram em grande 

parte focado em womenswear- irônico 

como a maioria dos designers foram em 

homens de fato.
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Nós já teve 

desfiles de moda 

para as mulheres 

na 

1903, e talvez 

ainda mais cedo se ainda mais cedo se 

incluem mostras de alta costura de Paris. A 

moda masculina equivalente teve que 

esperar até 2012. Este

destaca a desconsideração da moda 

masculina, até a década de 2000.

Parece que menswear já não é apenas 

uma reflexão tardia, com suas próprias 

semanas de moda e há falta de designers 

incríveis e talentosos que participam. A 

maioria das marcas relevantes têm uma 

coleção masculina para acompanhar a sua 

moda feminina, ou estão considerando 

seriamente

lançando um. Nos últimos anos, duas 

grandes marcas têm tomado essa 

decisão:

Prabal Gurung,

Celine e, mais recentemente 

Gabriela Hearst, mais conhecido Gabriela Hearst, mais conhecido 

por sacos espectaculares. 

Hedi Slimane para 

Celine

Não seria certo sem menswear, que é 

talvez a maior resistência de projeto de 

Slimane. Outra marca que recentemente 

lançou uma linha para os homens é a 

linha.

A indústria de moda masculina está 

florescendo, não só porque os homens 

estão cada vez mais interessados em se 

vestir bem, mas também por causa do 

crescente interesse das mulheres. 

Enquanto um monte de moda feminina 

não é uma opção para os homens, devido 

a limitações de tamanho,

muitos as mulheres não têm muitos as mulheres não têm 

problema com adaptação 

de moda masculina em 

seus guarda-roupas.

Na verdade, as mulheres muitas vezes 

emprestar roupas dos homens. 

As roupas mais populares que 

são 'emprestados' (vamos ser 

honestos, a maior parte do tempo 

nós não devolvê-los) são camisetas, nós não devolvê-los) são camisetas, 

blusas e jaquetas.

Até há poucos anos mulheres pareciam 

satisfeitos com empréstimos esses itens, 

mas agora eles ir às lojas e comprar 

menswear prática tão comum. E porque 

não? Quem não ama uma confortável 

camisa, de grandes dimensões para 

emparelhar com calças de couro e se 

destacam ao lado de peças mais 

femininas da forma mais bonita?

Algumas das maiores marcas de moda 

parecem ganhar muito mais atenção e 

admiração de sua moda masculina do que 

feminina.

Um rápido olhar para Louis Um rápido olhar para Louis 

Vuitton passado'

e presentes designers 

é um diga-conto de 

essa tendência. Kim Jones essa tendência. Kim Jones 

para Dior e Virgil Abloh para Louis Vuitton 

estão a fazer ondas na indústria da moda, 

deixando suas colleaugues, designers de 

moda feminina Maria Grazia Chiuri e 

Nicolas Ghesquire, na poeira metafórico. 

Certamente ambas as marcas estão 

fazendo excepcionalmente bem com as 

suas vendas em ambos os 

departamentos, mas não há ignorando o 

fato de que ele é impulsionado 

principalmente, ainda mais para as 

mulheres do que os homens, por venda de 

acessórios.

Talvez seja hora de mudar a abordagem, 

ou talvez este é simplesmente a nova 

norma na moda. Passado falta de 

diversidade na moda masculina faz para 

um produto muito mais emocionante do 

que no campo da moda feminina onde 

temos talvez se acostumado com drama e 

expectativa de novas e novas tendências 

a cada temporada. Hoje em dia, as 

tendências estão focados principalmente 

na re-Imaginating passado e na inovação 

em marketing e têxteis.

As verdadeiras novidades estilo estão em 

moda masculina, muitas das quais 

circulam em torno da ideia de aplicar os 

aspectos da moda feminina para o sexo 

uma vez completamente opostas. 

Enquanto a 

ascensão de 

moda 

masculina é 

inegável, 

também é 

inegável que as mulheres continuam a olhar melhor com essas roupas,

se eles são destinados a eles ou não.



Modelo de forma neste editorial: 

magicmstyle-Mara, @magicmstyle

O fotógrafo de moda & MUA: Myrto 

Departez, @myrto_departez e 

_photography @myrto_departez

texto Editorial: Myrto Departez

Inspiração para o padrão de ouro: 

um post clássico de @olga_fox 

Composição 

dourada Este 

Temporada:

COMO



O ouro é atemporal. 

Como o seu go-to 

LBD,

ele pode ser invocado para ser 

on-tendência e elegante, e podem ser 

decorados para atender

quase qualquer quase qualquer 

ocasião.

Ouro e preto são 

particularmente 

na moda no momento,

ao lado metálicos e 

brilho nylon. Se você ainda não tiver feito 

isso, expandir seus horizontes de beleza, 

adicionando um pouco de ouro para sua 

bolsa de maquiagem. Ouro poderia ser 

descrita como 'a cor do movimento' porque 

é diferente de todos os ângulos. Para 

obter os melhores resultados usando 

maquiagem ouro, dar-lhe tempo para que 

você possa experimentar. Onde faz 

sentido, aplicar ouro sentido, aplicar ouro 

generosamente.

1 Como ponto de partida: [1] Como ponto de partida: ] Como ponto de partida: 

, Um aspecto 

saudável limpa, 

fresca. 



maquiagem impecável começa 

com hidratação qualidade para 

preparar a pele. Siga com base 

wellblended e usar pincéis 

certos para os melhores 

resultados. Para definir e 

esculpir as características 

faciais como ossos da face, use 

tons de terra mais escuras nas 

áreas que você gostaria de 

contorno e, em seguida, usar 

ouro macios e uma escova 

macia para adicionar destaques.

[2] Criar olhos 

esfumaçados, 

adicionando cor 

a suas pálpebras

(Mas usar um primer de olho-sombra 

de antemão).

Melhorar a sua cor natural do olho, 

escolhendo o direito sombra contrastante. 

cores da moda nesta temporada incluem 

vermelho escuro ou, se você estiver 

sentindo aventureiro vermelho, escuro 

coradas com violeta.



3 Mistura[1] Como ponto de partida: ] Como ponto de partida: 

pó de 

pigmento de 

ouro com 

água para 

fazer mágica 

ouro líquido. 

Imagine sol dançando sobre Imagine sol dançando sobre 

as ondas do oceano em um as ondas do oceano em um 

dia claro de verão. Isto dá o sentido da 

cor, forma e energia deste look. Aplicar 

isso a pálpebras e para cima.



[ 4] Aplique apenas [ 4] Aplique apenas 

um pouco de ouro 

para seus cílios e no para seus cílios e no 

centro de suas sobrancelhas. Cada vez 

que você piscar, quando a luz brilha sobre 

você, você vai

brilhar!



Gold (e 

outros 

metais 

exóticos): 

moda / 

política / economia 

os mundos '

fome de ouro atingiu novas 

alturas: 6 razões pelas quais 

Texto: Aristo Tacoma

Moda é suposto ser sempre novo, sempre 

em movimento, de preferência em frente, 

mas perto o suficiente para as pessoas a 

seguir. Como uma espécie de cultura 

vanguarda, é, entre outras coisas, um vanguarda, é, entre outras coisas, um 

comentário visual sobre onde 

a juventude procura ir ao 

lado, ou seja, quando a implicação das lado, ou seja, quando a implicação das 

notícias de hoje são absorvidos. 

Você sabe que você já viu tendência da 

moda da próxima temporada, quando 

você vê algo que é 'estranho, mas 

funciona'. 

Há correntes mais profundas na forma que 

duram mais de tendências; vamos 

chamá-los de 'correntes do golfo'. Estes 

mudam também, mas são mais 

persistentes. Moda reflete não apenas 

como o mundo é, mas o que o mundo se 

agarra a. Uma das coisas que se agarra 

to- ainda mais em 2019 do que em um 

longo tempo é o ouro metal precioso.

Acrescente a isso os inúmeros metais que 

você está, sem dúvida, usando agora para 

ler este-um computador desktop, um 

laptop ou um dispositivo portátil e você 

está recebendo um lado de uma equação 

que diz que metal brilhante está em toda 

parte na moda. Eles não precisa ser de 

ouro ou até mesmo metal real; eles podem 

ser um black metal, seda deep-laranja, 

uma mistura de muitos metálicos ou quase 

metálicos cores brilhantes, mas o tema é 

clara.

Aqui estão seis razões grandes porque Aqui estão seis razões grandes porque 

o ouro e outros metais são tão atraentes 

no cenário mundial da moda

agora mesmo:

[1] O dólar tem competição.

Antes, o dólar foi o 'dólar': a moeda 

universal, penetrando culturas e criando 

novos, uma espécie de moeda mundial. 

Agora é uma arma usada pelo governo 

dos EUA para ajudar a reeleição em 2020. 

É uma arma do comércio, usado para 

reinar em poderes que não estão 

cooperando ou que estão crescendo muito 

forte. Embora, em princípio, aqueles que 

imprimir dólares são distintas daquelas a 

cargo da Casa Branca, as distinções 

foram erodidos por uma infinidade de 

tweets e declarações enganosas do poder 

eleito.

Politicamente falando, o ouro é mais 

neutro do que dólares. Um número de

países estão a gastar cada centavo ganho 

sobre o ouro pela primeira vez desde que 

o padrão-ouro foi deixado na década de 

1970. Malásia, Rússia e China estão 

acumulando ouro. Na outra extremidade 

do espectro, outros países como a 

Alemanha parecem ter pouco ou nenhum 

interesse em saltando no movimento de 

ouro.

/ 2 / carros elétricos e 

smartphones requerem uma gama 

de metais exóticos

e produtos químicos para a função, que 

são distribuídos de forma desigual entre 

as potências do mundo. Se esta fosse 

uma era de comércio global livre, 

liberdade de guerras comerciais e 

liberdade de US

presidentes que se chamam 'homens 

tarifárias', que não teria importava. Agora, 

a geologia é, de repente, allimportant. 

Alguns países, como a China, pode 

estrangular a produção mundial dessas 

coisas - pelo menos até que haja mais 

inovação a respeito de como estes 

produtos são feitos. Algumas das 'terras 

raras' assim chamados são encontrados 

principalmente na China, e de lítio para 

baterias do mundo são encontrados 

apenas em um pequeno número de 

países.

A palavra-chave aqui, como para o ouro, é 

"metal".

3 Pela primeira vez[1] Como ponto de partida: ] Como ponto de partida: 

desde os anos 1960 e 70, existem desde os anos 1960 e 70, existem 

fases com threattalk política envolvendo 

armas atômicas do planeta. O susto 

inevitável que isso leva a, pelo menos no 

nível subconsciente, tem sua expressão 

em um aumento do apego a qualquer 

coisa que faz a vida parecer mais 

permanente e eterna. Isso resulta em um 

interesse feverent tanto para elementos do 

vintage e por um símbolo tão intemporal 

do duradouro como o ouro.



[Cont].

/ 4 / Earthaware. Pela / 4 / Earthaware. Pela 

primeira vez desde 1960 há um 

sentimento crescente de que os impactos 

humanos tais como poluição estão 

arruinando o planeta além do reparo, e 

que nossos meios de subsistência 

pessoais deve refletir uma maior 

responsabilidade para o mundo que nos 

rodeia. Por exemplo, existem muitas 

pessoas que consideram a cada dia de 

não comer carne vermelha para ser um 

voto de apoio do planeta, porque uma 

dieta vegetariana envolve menos consumo 

de recursos planetários.

No entanto, com o aumento do ritmo de 

atividades que ignoram largamente as 

questões ambientais, de comércio 

industrial em larga escala para a guerra, 

muitas pessoas sentem uma sensação de 

ansiedade sobre o futuro do planeta, 

aumentando a ansiedade existente sobre 

armamento atómico e guerra mundial. Isso 

contribui para a fixação das pessoas de 

símbolos de estabilidade e permanência, 

como ouro e metais.

/ 5 / Quando se trata de jóias, 

ouro pode ter a chance de 

ganhar mais de diamantes em ganhar mais de diamantes em 

termos de simbolizando a 'boa vida'. No 

clássico 1953 Gentlemen Prefer Blondes 

cinema, Marilyn Monroe famosamente 

descrito diamantes como “o melhor amigo 

de uma menina”. Durante a Segunda 

Guerra Mundial, uma das maneiras 

furtivos para transportar riqueza diamantes 

brutos envolvidos, que olham apenas 

como pedaços de vidro. Eles podem ser 

colados em caixas de tabaco de aço ou 

latas como se fossem enfeites baratos e 

atravessar fronteiras sem ser detectado. O 

seu valor, por vezes superando milhões de 

dólares, seria óbvio para qualquer grande 

fornecedor de diamantes, e especialmente 

se

o proprietário era alguém conhecido. Por 

exemplo, diz-se que as roupas 

noruegueses do século 20 designer e 

artista Ferdinand Finne uma vez conheci

Coco Chanel em uma estação de trem em Coco Chanel em uma estação de trem em 

tempo de guerra. Durante conversa com 

ela, ele expressou confusão em sua 

escolha do que parecia ser esmagado 

vidro como a decoração, ao que ela 

respondeu: “Lembre-se, meu jovem, 

diamantes brutos são a melhor maneira de 

transportar a riqueza”.

No entanto, de alto grau de 'diamantes de 

industriais estão sendo fabricados tão bem 

que até mesmo os especialistas não 

podem facilmente distingui-los da coisa 

real. Ouro ainda está além de qualquer 

ameaça, por isso poderia poderia, de certa 

forma, ser considerado um símbolo mais 

duradouro da riqueza. Até as pessoas a 

desenvolver a tecnologia para coletar o 

asteróide cheio de ouro do cinto de 

asteróides entre Marte e Júpiter, o ouro 

provavelmente permanecerá altamente 

classificar-depois, com um preço atual de

vários milhares de dólares por 

100g.

Naturalmente, os diamantes ainda são 

caros, ea indústria está tentando manter a 

autenticidade dos diamantes naturais 

usando certificados de autenticidade e 

separando a indústria do diamante natural 

da indústria do diamante industrial em 

duas classes distintas (tipo de

negócios voando ou economia). No 

entanto, pode ser apenas uma questão de 

tempo antes que o mercado é inundado 

por massas de diamantes artificiais de tão 

alta qualidade que até mesmo os 

especialistas não conseguem distingui-los. 

Tal evento que pode reduzir 

permanentemente os preços de fortunas 

de diamantes existentes.

Nós também pode perguntar, quanto 

tempo antes que o preço do ouro é simarly 

desafiado por exploração espacial? Esta é 

apenas provável de acontecer quando os 

seres humanos desenvolveram uma 

tecnologia para fazer asteróides de 

mineração viável, porque só então os 

quintilhões de dólares em ouro flutuando 

por aí no espaço ser acessível, por assim 

dizer.

O que quer que nós pensamos de ouro, 

economia de espaço é provável que 

dominam moda mais e mais nas próximas 

décadas. Morgan Stanley previu 

recentemente que em 2040, a economia 

espaço vai ser um caso de trilhões de 

dólares.

/ 6 / ouro 

como 

símbolo de 

uma ruptura 

necessária 

com 

plástico. O ouro não é plástico. O ouro não é 

uma solução para a questão de plástico, mas 

simboliza algo diferente de grande escala de 

produção industrial descuidado de uso único 

plasticware. Assim, enquanto os metais pode 

não resolver o problema da poluição material 

plástico, pelo menos, estes materiais 

hardwaring simbolizar um ponto de diferença; 

uma mais positiva direção, mesmo que apenas 

como um ícone de vaga.

No entanto, a moda tem seus 

paradoxos, por paradoxos inspirar paradoxos, por paradoxos inspirar 

art. Então, como o plástico tornou-se uma art. Então, como o plástico tornou-se uma 

questão cada vez mais negativo para o 

meio ambiente, a roupa de plástico, como 

dancewear Kinky e qualquer uso de 

plástico em cenas de moda subiram em 

popularidade.
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Este e o seguinte editorial 
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Quando o Muro de 

Berlim caiu, Kreuzberg 

mudou de um posto 

avançado para um 

centro de boémia 

criativa com grande 

diversidade.
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Tacoma

SchlongoLingo 

para 

Qyeens & 

Pryncesses

Bem conhecido aplicativo ensino da língua 

Duolingo tem alguma competição fresco. 

Um grupo de languagelearners europeus 

encontraram inspiração nas frases que 

Duolingo usa para ensinar a língua. Por 

exemplo, a partir de sua inapp curso de 

Inglês: Eu estou chegando! Você está 

vindo! ELE / ELA / TI está chegando! 

Estamos todos vindo! Esta última frase, 

embora Duolingo certamente significa

-lo da forma-ressoa mais familyfriendly 

com cartazes adornam quartos causais 

pertencentes aos novos e modernos 

coletivos poliamorosas.

Um grupo europeu inspirado usado 

crowdfunding para arrecadar dinheiro e 

eventualmente envolvidos programadores 

para fazer o que agora é uma espécie de 

fenômeno cult, o “Schlongolingo” app. Os 

revisores têm descrito como "Duolingo em 

um universo paralelo". O aplicativo, que 

prospera quase exclusivamente em frases 

reais Duolingo mas criativamente 

reformulado para caber um contexto 

adulto, é

adequado, como se costuma dizer, para 

quem "quer cum em um novo idioma".

Segundo a equipe SchlongoLingo, a 

pesquisa mostra que o cérebro humano é 

de 80% dedicado ao sexo e 20% dedicado 

a tentar negar este fato. Eles argumentam 

que os cursos de línguas devem 

complementar a forma como a mente 

funciona, e tem como objectivo chamar e 

transcender falhas associadas nos 

métodos de ensino existentes.

A palavra alemã moderna 

'schlong'-particularmente útil no que 

pode ser chamado de 'Kyng Size' 

contextos é uma das muitas palavras na 

língua alemã usado para descrever uma 

parte específica da anatomia masculina, 

especificamente aquele que requer um 

preservativo extra-grande. As pessoas 

boas no SchlongoLingo garantiu o 

aplicativo abrange todas as variações de 

tamanho e nacionalidade, sem 

discriminação ou preferência.

Quanto à palavra "Kyng", vamos ser 

precisos e dizer que, como preservativos, 

não há tamanho Kyng de comprimento e 

tamanho Kyng de largura e quando 

acabou de dizer "Kyng", pode significar ou 

/ ou, ou possivelmente ambos / e. Este 

erro ortográfico trendsetting pode ter 

apareceu pela primeira vez em um 

anúncio no metrô de Nova York, e desde 

então tem levado a um cartaz 

genderequalising nos metros (para 

conectar esta coluna TNS para um pedaço 

da realidade, este anúncio 

genderequalising ainda não tinha sido 

aprovado pelo o conselho de 

administração da NYC Metro no momento 

da escrita deste). O anúncio proposto foi 

produzido por um

'Brinquedos para as mulheres' Us Maker. 

Podemos imaginar como ele molda o 

conceito: "brinquedos para adultos para as 

mulheres: se você é um Pryncess ou um 

Qyeen lá, andar com a gente", 

possivelmente com um subtexto como: 

"Vybrates melhor do que o metro"

Eu discordo. Voltemos à SchlongoLingo e 

ter uma espiada no seu 5B aula sobre 

pronomes possessivos.

Como o Germanspeaker fluente sabe, "auf 

Ich bin stolz .." se traduz em "Eu estou 

orgulhoso de" e "er / sie / es" se traduz em 

"ele / ela / ele". 

Assim, para os recém-chegados para 

Alemão, SchlongoLingo sugere que esta é 

uma via ideal para o núcleo de 'Deutsch 

quente': Ich bin stolz auf meinen Schlong! 

DU bist stolz auf deinen Schlong! ER / SIE 

/ ES ist stolz auf seinen / ihren / seinen 

Schlong! Wir sind ALLE stolz auf unsere 

Schlonge! Qualquer leitor que é sensível 

às nuances de gênero vai notar a terceira 

linha, que se centra exclusivamente no 

feminino. A partir desta frase, podemos 

extrair a seguinte frase: SIE ist stoltz auf 

ihren Schlong!

Sem sequer tentar, o aplicativo 

SchlongoLingo transcende idades de 

confusão sobre os sexos, e não só ensina 

língua, mas também um pouco do que a 

comunidade LGBTQIA foi tentando se 

comunicar por anos.
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