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เมื่อเราสรางไฟล

นิตยสารเราเริ่มเคาโครงตั้งแตเริ่มตนและเพิ่มแท็ก“ 

TEST OF LAYOUT” 

ในบันทึกสีนํ้าเงินทางดานซายของหนาบรรณาธิการ

สิ่งนี้เปนไปตามธรรมชาติและคอยๆเปลี่ยนไป

ลงในนิตยสารของเราเอง 

เราแทนที่ภาพทดสอบกอนหนานี้ทุกภาพ 

(บันทึกไวในไฟล

บัญชี Instagram) กับ

ภาพจาก

ตนฉบับ

BERLiNiB

รูปถาย

เซสชัน

ความคิดคือ

ที่เราตองการ

เพียง

ดีที่สุด

แรงบันดาลใจ

สําหรับพวกเรา

นิตยสารดังนั้น

พวกเราเลือก

ภาพจาก

ของเรา

แหลงที่ชื่นชอบเชน

ในฐานะ Vogue และ Elle 

เพื่อใหหนาของเราสวางขึ้นดวยภาพที่

สรางแรงบันดาลใจใหเราขณะที่เราทํางานเพื่อสรางตนฉบับของเราเอง

สิ่งพิมพ

แตละประเด็นคือ

พัฒนาขึ้นในสิ่งนี้

ทางและที่

เวลาของมัน

สิ่งพิมพ (สําหรับ

ครั้งที่ตีพิมพ

ใหเว็บไซตของเรา)

เนื้อหาทั้งหมดเปนของเราเอง 

ในขณะนี้เทานั้นที่

ตราประทับ "เผยแพรแลว" จะ

ปรากฏทางดานซายของหนานี้และ PDF 

ออนไลนที่เผยแพร

นิตยสารไปที่

ที่เก็บถาวรกับ ISSN

หมายเลขและสามารถใชไดตลอดเวลาโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง

แบบฟอรม. 

ขอความทั้งหมดเปนงานตนฉบับของเราเองตั้งแตเริ่มตน

สวน DIRECTORY

ที่เว็บไซตของเราสําหรับขอมูลเพิ่มเติม 

เนื้อหาทั้งหมดสามารถเขาถึงไดดวยหนาจอขนาดใหญเชนบนพีซีและผานหนาจอขนาดเล็กเชนบนโทรศัพท

สรางยอดเยี่ยม

ผลลัพธภายในนี้

กรอบ

โฆษณาคุณภาพ ติดตอ

berlinib@aol.com สําหรับ

คําถามอื่น ๆ - เชนกัน

สําหรับบทบรรณาธิการ

สปอนเซอร. เราขอสงวน

สิทธิ์เทานั้น

รวมโฆษณาที่ไมเบี่ยงเบนความสนใจจาก

เนื้อหาที่ทันสมัยของ

นิตยสารและโฆษณาตองมีลักษณะเหมือนโฆษณา 

(หรือถูกทําเครื่องหมายไวเชนนั้น) 

โฆษณาเหลานี้เปดอยูเสมอ

แสดงภายในนิตยสาร PDF ที่เก็บถาวรดวย

แบบปก สําหรับปญหา BERLiNiB 2020 

/ C ของเรา

คือ Ana Pascaru,

ถายภาพโดยอ.

ทาโคมาบทความ:

พื้นที่สวนบุคคล.

อริสโตทาโคมา { ก

ชางภาพใน & บรรณาธิการของ 

BERLiNiB;

และมักจะเปนสไตลิสต}

2563 / ค

คนที่มีความสามารถและ

แฟชั่นนิสตาที่ตองการ

เพื่อรวมงานกับเราโปรดติดตอเรา เราคือ

เปดรับฟงจากนางแบบนักเขียนเสมอ

ชางภาพ,

สไตลิสตแตงหนา

ศิลปนชุด

นักออกแบบแฟชั่น

นักออกแบบ

ผูโฆษณาและ

กระตือรือรนอื่น ๆ

ครีเอทีฟโฆษณาที่ตองการมีสวนรวมตามคุณภาพ

การสื่อสารโดยตรง

ลิขสิทธิ์: แฟชั่น

บล็อกเกอรสามารถรีบล็อกได

ภาพที่มีความเหมาะสม

รับทราบถึง

BERLiNiB 

ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากโฆษณาและ

สปอนเซอร (ชี้ใหเห็น

จะเปนเชนนั้น) 

ปญหาทั้งหมดสามารถใชไดฟรีในรูปแบบ 

PDF คุณภาพที่

berlinib.com.

เนื้อหาของ BERLiNiB 

ที่เผยแพรแตละรายการ

นิตยสารเปนลิขสิทธิ์

Stein Henning B. Reusch นามแฝง 

Aristo Tacoma;

นางแบบนักเขียนและ

ชางภาพมี

ลิขสิทธิ์ของพวกเขา

ผลงานเมื่อ

BERLiNiB อยางถูกตอง

อางอิง. ไมไดลงนาม

วัสดุเปนของบรรณาธิการ

ISSN 2535-602X

เผยแพรแลว

เราไดตัดสินใจที่จะมุงสู 'ดิจิทัลทั้งหมด'

กระดาษ'. ดวยอุปกรณชั้นนํา

และรสชาติที่ยอดเยี่ยมและทักษะการสรางสรรคของผูรวมใหขอมูลของเรา

โฆษณา:

ราคาปจจุบัน pr 

โฆษณาโดยการสอบถามไปที่อีเมลโฆษณา: 

ads@industrialbabes.com

มากถึงประมาณ

มีนิตยสารครึ่งหนึ่งสําหรับ

BERLiNiB 2020 / C

BERLiNiB: ทําเปนสวนใหญ

ในเอเธนสผานเหนือสิ่งอื่นใดความเปนอยู

การปลดปลอยและ

แทะ แนวคิดโดยนามแฝง Aristo Tacoma

SR Weber, ออสโล

ISSN 2535-602X

นิตยสารนางแบบและ

ชางภาพประชุม

เทคโนโลยีประกอบดวย:

กลองที่หลากหลาย KDE นีออน, Gimp,

LibreOffice

FontLibrary.org

[แบบอักษรที่ยอดเยี่ยม แต

เรากําลังวางแผนการผลิตแบบอักษรของเราเองในเร็ว 

ๆ นี้]

คอมพิวเตอรโทรศัพทและเปนเครื่องมือสรางสรรคแพลตฟอรม 

G15 PMN

การผลิตอยางเปนทางการ

สถานที่: ออสโลนอรเวย

จดหมาย:

Yoga4d: VRGM, Postboks

1046 Hoff, 0218 ออสโล

berlinib.com

industrialbabes.com

@berlinib



มายากล

Marilena สไตลและ

เขียน

ธีมของ

ความงาม

แฟชั่น

รวม:

ซาบรีนา สไตล -

โกลดา มาเชโอ@sabrina

มาเชโอ

@magicmstyle

@goldafi
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สถานที่:

เอเธนสสถานที่:

หนา 47

เดอะแกรนด

อรรถกถา

เกี่ยวกับแฟชั่น

ตามที่เราปอน

2021 โดย

นาธาลี

โซเฟย

หนา 77

Menaggio หนา 83

หนา 12

บทบรรณาธิการคือ

นิตยสารในสเตฟานี โดยทั่วไปจะอยูใน

ลําดับที่

พวกเขาถูกสรางขึ้น

รูปภาพทั้งหมด

บทความขอความ

และศิลปะแฟชั่น

เปนตนฉบับ

วัสดุทํา

โดย / สําหรับ BERLiNiB

ปก

แบบ:

จอหนสัน

อยางที่คุณบางที

รู BERLiNiB ที่

เบอรลินนิบดอทคอม

เผยแพรเมื่อ

สากล "ดิจิทัล ดิจิทัล

กระดาษ "รูปแบบ PDF รูปแบบ 

PDF มาสามครั้ง

pr ป มีขอยกเวนบางประการ

บทบรรณาธิการคือ

วางไวในไฟล

นิตยสารใน

ลําดับที่

พวกเขาถูกสรางขึ้น

หมายเลขหนาหมายถึง

เปนหนา A3

สถานที่:

ปารีส

อนา
หนังสือทบทวน:

รางวัลโนเบิล

ชนะ

นักเศรษฐศาสตรและของเขา

"ดิจิทัล เรื่องเลา

หนา 60

Pascaru
@ana

ปาสคารุ 88

ตามที่เขียนไวในหนาที่ 2 

เวอรชันตัวอยางกอนหนา

มี (ในหนาสุดทาย) 

รูปภาพเพิ่มเติมเพื่อชวยในการสรางสรรคของเรา

ตามมาตรฐานระดับสูง

รับทราบในไฟล

บัญชี Instagram

เศรษฐศาสตร” ในรูปแบบ PDF,.

การอานไฟล

JRR โทลคีน ของ เอส

ลอรดออฟเดอะริง

สถานที่:

ลอนดอน

หนา 27





ในป 2020 เปนครั้งที่ 3 

จะมีความพยายามที่จะสรางภาพยนตรจากหนังสือ 

Dune คลาสสิกซึ่งคราวนี้กํากับโดยเดนิส

Villeneuve กับ

บทภาพยนตรโดยจอน

Spaihts, Eric Roth และ Villeneuve 

ก็ตาม

ขอดีที่เปนไปไดของความพยายามครั้งลาสุดนี้เราถือวา 

Dune by Lynch จากป 1984 

สมควรไดรับอีกครั้ง

และถึงกระนั้นภาพยนตรเรื่องนั้นก็ไมหายไปไหน 

มัน

คอยปลุกปนผูคน เปนที่จับตามองและ

ดูใหม; ไดรับการแกไขโดยลินชและแฟน ๆ 

เหมือนกัน; กําลังฉายในโรงภาพยนตรเล็ก ๆ 

สําหรับผูที่หลงใหลในสายตา

บางทีอาจรูสึกวาพวกเขากําลังเปดไวนรสเลิศในศตวรรษที่ 

19 

และพวกเขาควรไดรับรางวัลสําหรับประสบการณนี้

18

Redee

หมิง

เกี่ยวกับ

เนินทราย

ที่

พ.ศ. 2527

ภาพยนตร

ซึ่งบางคนอาจบอกวานาแปลกใจ.

จุด การประเมินและสด

ความสนใจ. ไปเลย:

ลองนึกภาพวาเปนนักวิจารณหนังหนังสือพิมพในป 

1984 เมื่อหนังเรื่องแรก

เปดตัว - คุณรูดวย

กวางขวางและหลากหลายหนา

หนังสือพิมพพรอมกระดาษขอความแผนใหญ

ทุมเทใหกับการอภิปรายเกี่ยวกับภาพยนตร 

มันตองเปนวันภาคสนามจริงๆ! 

เพียงไมกี่นาทีในภาพยนตรมีความรูสึกแปลก ๆ 

ของการติดอยูในคาจางที่ไมกระตือรือรนมากเกินไป

การแสดงละครสมัครเลน,

ดวยความหยิ่งผยองและความมั่นใจในตนเองที่ไรสาระ

การแสดงละครครั้งแรกของพวกเขาเลยทีเดียว

Dune: โดย David Lynch, 1984: 

วิทยาศาสตร

ภาพยนตรนิยายแรงบันดาลใจ

โดยนวนิยายชื่อเดียวกันของ Frank Herbert 

จากป 1965 ซึ่ง Arthur

C. Clarke ไดอธิบายวาเปน 

"เทพนิยายที่ยิ่งใหญที่สุดที่เคยเขียนมา"

บทบาทนํา: ไคล

MacLachlan เปน Paul

Atreides, Sean Young

เชน Chani, Sting ในฐานะ Feyd 

Rautha 

และนักแสดงรุนใหญที่มีนักแสดงชื่อดังมากมาย

ถายทําในเม็กซิโกซิตี้ เพลงประกอบ: Toto,

Brian Eno

สิ่งที่ควรจะละเอียดออนสวนใหญทํามากเกินไป

ชัดเจน. ทาทางหลายอยางดูเกินจริง 

ความคิดที่เงียบสงบของตัวละครหลักบางตัวสามารถไดยินในรูปแบบของเสียงกระซิบที่นารําคาญ 

บทสนทนาอาจจะยอดเยี่ยมและบางสวนของการโตตอบของตัวละคร 

แต

เทคโนโลยีแอนิเมชั่นเปนสไตลทีวีป 1960 

บางสวนของยานอวกาศดูเหมือนจําลอง

หลังจากรถไฟไอนํ้า และในรายการดําเนินไป: 

และทุกอยางจะขยายใหญขึ้นสําหรับผูที่อานหนังสือที่ยอดเยี่ยมซึ่งภาพยนตรเรื่องนี้มีพื้นฐานมาจาก

เราทุกคนเคยไดยินเกี่ยวกับ

ล คyn oช ' ลเอส oดัน เอสจ, เอส ร กigh ลท? ลธ ยที่

เเพง

ภาพยนตรไซไฟ

มีจุดที่ไมดีมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งไมมีใครจัดการรายชื่อไดทั้งหมด 

:)



จําไววา: ผูสรางภาพยนตร

David Lynch 

เปนผูเชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในเรื่องความนารังเกียจและงบประมาณในกรณีนี้อนุญาต

เขาจะไปที่จุดสูงสุดใหมใน * 1 * ol ซึ่งบางสวนก็แสดงสิ่งนี้ดวย 

9 * 1 * นองสาวของพอลคือ

ไหวพริบโดยเฉพาะ] รับบทโดยเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ ที่เปน

บริบทและเพียงแคดูที่การออกแบบมันคอนขางดี ในเรื่องนี้: Dune by Lynch จัดการรานคา เกี่ยวกับเขา. มันคือ

จุดที่นากลัวในยุคนี้

ในเชิงผสมผสาน 

แตไมใชฉันคิดวาไมเคารพใน

วัฒนธรรมอาหรับยิวและคริสตในการสรางโลกและชนชาติใหมที่มีอดีตที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิง 

และทําไดโดยไมตองพยายามแยกโครงสรางจิตวิญญาณ

เปนเพียงไสยศาสตร 

ในทางตรงกันขามมันกลับทับซอนความเชื่อโชคลางอยูเหนือความเชื่อโชคลางและมันก็พิสูจนไดวามันเปนความจริง

ตั้งใจวาจะไมลดมันแคเจาชู

ของยาแกปวด ไมคอยแสดงออกเรื่องนี้

ชัดเจนs * 1 * 17 * 1 * เมื่อพอล

ในที่สุดก็เปนชัยชนะ

เหนือตัวละครของ Sting 

ชวงเวลาแหงชัยชนะมีความรูสึกถึงศิลปะ 

(ความคิดเห็น: การถายภาพสุดทายของ Sting 

รอยยิ้มของ Sting 

เกือบจะไมมีผลโดยเฉพาะอยางยิ่ง)

[ตอ]

18 คะแนนแลกของเราสําหรับ

* 1 *

อัจฉริยะตัวนอย

10 * 1 * หนึ่งใน

ลวดลายใน Dune 

หนังสือเลมนี้ไดรับการเก็บรักษาไวเปนอยางดี

ภาพยนตร: 

ความทวมทนที่ยังเยาววัยและไมเสียหายและ

แซงหนาทุกอยาง แตไมรุนแรงเกินไป 

(จริงๆแลวมันเปนตัวละครที่อายุนอยที่สุดในหนังที่จบแบบสุด 

ๆ

อักขระที่เสียหายในไฟล

เนินดินของลินช:

* 1 *1 * 1 * Sting ยอดเยี่ยม

อารมณขันและรอยยิ้มเปลี่ยนสถานการณทั้งหมด 

(จริงๆ: เขาอยูในเอซราวกับวาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้)

ฉัน * 1 * 18 * 1 * สุดทายก็คือ

ไมใชนิกายนี้หรือนิกายที่ 'ชนะ' 

มันเปนจิตวิญญาณที่สรางสรรคและเปนอิสระ

เสื้อ * 1 * 14 * 1 * ในขณะที่คําวา 

'polyamorous' ไมมี

d * 1 * 2 * 1 * บารอน

(เกี่ยวกับการตอย) แยมาก ม. * 1 * 11

ข * 1 * 3 * 1 * หลานชายอีกคน

ของบารอนนั้นยอดเยี่ยมในสวัสดี

ทายที่สุดในหนังสือเลมนี้คุณสามารถใหอภัยผูเขียนสําหรับการพูดเกินจริงบางอยาง

เพราะมีความละเอียดออนที่นารัก

ภาษากาย - ตัวอยางเชน

ในการพบกันระหวางชานีในฝนของพอลและพอลในดินแดนทะเลทราย 

สวนใหญในภาพยนตรดูเหมือนไดรับแรงบันดาลใจจากภาพยนตรโทรทัศนที่มีกลิ่นอายของทหาร

* 1 *

ความเลว

4 * 1 * ความจริงของ

บารอนมีเสียงที่ยอดเยี่ยม

ovie) * 1 * ความรูสึกของ

ความไรเดียงสาเมื่อเชื่อมตอกับประสาทสัมผัสพิเศษ 

(ใน

ภาพยนตรเรื่องนี้ยังใชเครื่องมือของสิ่งที่เรียกวา 

'เครื่องเทศ') และดวยเหตุนี้จึงมีพลังมากพอสมควร

ไมไดใชกับการดูหนังสือหรือภาพยนตร 

แตอยางใดมีคําใบที่นารับประทาน 

และมีคุณภาพของความสมจริงในความสัมพันธของมนุษยที่

เขาทา (ความคิดเห็น: 

มีอีกเล็กนอยในหนังสือเลมนี้)

ของ Paul Atreides ที่เขาใจตัวเองวา 'ชนะ'; 

ดังนั้นไมวาเราจะหมายถึงความถูกตองหรือไมของการชุมนุมทางศาสนาก็ตาม

ยังเปนการเฉลิมฉลองของ

รายบุคคลและของเขาหรือ

การทําสมาธิและความสามารถในการทาทายกฎเกณฑจากเบื้องลึก

* 1 * * 1 *

w * 1 * 12 * 1 * สังคม

'สนามพลังสวนบุคคล' 

ซึ่งเปนแนวคิดที่เรารูจักเชนจากหนังสือชุดป 1950 

โดย Isaac Asimov เรียกวา Foundation

อยูในภาพยนตรที่นําเสนออยางแยบยลผานความโปรงแสงครึ่งหนึ่ง

องคประกอบครึ่งโลหะ

ซึ่งวิสัยทัศนวิปริตคอนขาง

ก * 1 * 5 * 1 * ชานีมีความเปลงปลั่งสดใส

ell ขาม

15 Dune โดย Lynch

มีขอมูลอางอิง

คลายกับ Dune หนังสือของ Frank Herbert 

ถึงอดีตที่ผูคนตองแยกแยะตัวเอง

จาก 'เครื่องคิด'

และคนไหนชนะ 

มันเปนจุดที่สะทอนกับโอมของพวกเรา!

เจตจํานงของตัวเอง

ภาษากาย

ค * 1 * 6 * 1 * หลัก

ตัวละคร Kyle MacLachlan

เติบโตขึ้นพรอมกับบทบาทของเขาในภาพยนตรและเมื่อมันดําเนินไปเรื่อย 

ๆ ก็จะละลายไปกับ

อยางไรก็ตามมีความลึกซึ้งที่นี่แมกระทั่งการปฏิวัติ

ความลึกที่ทําใหภาพยนตรหลายเรื่องในป 2020 

ดูเปนเรื่องเล็กนอยและไมจําเปน 

หากตองการเชื่อมตอกับความลึกเหลานี้ใหเรายกยองคะแนนแลกของภาพยนตรเรื่องนี้เพราะพวกเขาเปนเชนนั้นอยางแนนอน

นั่นเอง ในกรณีที่คุณยังใหมหรือคอนขางใหมกับ 

Lynch's Dune 

คุณสามารถใสใจกับประเด็นเหลานี้และดวยการสะกดจิตตัวเองโดยผูเชี่ยวชาญ

พยายามทําใหภาพยนตรทั้งเรื่องอยูในสถานะ

ภาพเบลอที่นาพอใจเมื่อพูดถึงสิ่งอื่น ๆ

* 1 *

พระคุณของยัล

ทองแดงและโลหะอื่น ๆ 

จํานวนมากและผาที่มีลักษณะผิดปกติถักเขาดวยกัน

ภาพยนตร. หากในขณะที่เรามองออกไปจากไซไฟ

s * 1 * 16 * 1 * ในทํานองเดียวกัน Dune

ภาพยนตรเชน Dune 

หนังสือพูดถึงสิ่งที่เปนมนุษยมากกวาสัตวตามที่แสดงไวในของเรา

ความสามารถที่จะไมยอมเจ็บปวดเมื่อเรารูดีกวา 

ความตั้งใจแนวแนที่จะไมปลอยใหการกระทําถูกชี้นําโดยความเจ็บปวดอยางรุนแรงคือสิ่งที่ชวยชีวิตเปาโลในชวงเริ่มตนการผจญภัย 

มันคือสิ่งที่ 'พิสูจน' 

วาเขาเปนมนุษยพิสูจนวาไมมีวิญญาณไมใชแคเครื่องจักร

P * 1 * 7 * 1 * แมของพอล

Atreides รวมหุนกับลูกสาวของจักรพรรดิ a ro

ล. * 1 * 13 * 1 * นิยายวิทยาศาสตร

มักจะสรางความสดชื่นใหกับผูที่แสวงหาทางเลือกอื่น

การรับรูของโลกที่มีอยูเพราะมัน

ทางเลือกอื่นโดยเจตนา

ความเปนจริงและทางเลือก

เรื่องเลา - ยังเกี่ยวกับ

ศาสนาและความออนไหวในอดีตและวัฒนธรรม:

แต Dune (ทั้งในหนังสือและในภาพยนตร) 

นั้นงดงามมาก

ตัวละคร aul Atreides

เหมือนลูกบาศกคริสตัล

8 * 1 * มีไฟล

[คุณไมเคยดูหนังเหรอ? คุณกําลังจะ?



COVID-19

การระบาดใหญ,

มี

'การระบาดใหญ

เรื่องเลา

เกี่ยวกับ

การระบาดใหญ'. ใน

หนังสือป 2019 ของเขา

เผยแพรแลว

กอนหนานี้

ไวรัส

เขาปะทุ

เชิญเราไป

คิดเกี่ยวกับ

ที่โดดเดน

เรื่องเลา

และ

คาดการณ

และแมกระทั่ง

สราง,

เคานเตอร-

เรื่องเลา

เปนเจาของมันอยูในจิตใจของเราเพื่อความเพลิดเพลินและ

ความตื่นเตน. มันอาจสอนเราบางอยางเกี่ยวกับโลก 

แตเรื่องราวไมไดมีไวเพื่อสอน แตอยางใด 

ถาเกิดวามันสอนอะไรบางอยางเกี่ยวกับโลกก็เหมือนกับวา

ความบังเอิญโดยอุปลักษณที่เราสรางขึ้นในจิตใจของเราเอง

เศรษฐศาสตรทั้งสองอยาง

ในเชิงมหภาคและในแงเชนธุรกิจขนาดเล็กและอาจไมถูกยกเลิกโดยบางสิ่งที่เห็นไดชัด

หนาแนนเปน 'ประหยัด

ทฤษฎี'.

สิ่งที่ Shiller 

กลาวคือการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เชนปราชญ

และนักตํานานโจเซฟ

แคมปเบลลเขียนไวมากมายกลาวคือมนุษยชาติสรางสังคมไมเพียง

เกี่ยวของกับขอเท็จจริง แตโดย

แนนอนตามที่อาจารยดานวรรณกรรมหลายคนชี้ใหเห็นวาผูที่อานหนังสือจํานวนมากมีแนวโนมที่จะพัฒนาพวกเขา

สติปญญาและของพวกเขา

บุคลิกภาพ; พวกเขามักจะไดรับมากขึ้นที่

การสื่อสารและรวดเร็วขึ้น

ในการทําความเขาใจสิ่งตางๆจากมุมมองของผูอื่น ที่

กลาวคือเรื่องราวไมใชแคเรื่องเลาเทานั้นที่สามารถใหได

ความเขาใจ. ตัวอยางเชน

ในกรณีที่คุณไดอานเรื่องนี้ - นวนิยายเรื่อง Human 

Bondage โดย

Somerset Maughan 

คุณอาจพบวาตัวเองมีความสามารถมากขึ้นในการทําความเขาใจวาการทําลายตัวเองสามารถทําลายความสวยงามและนาชื่นชมไดอยางไร

คนหนุมสาว.

พลังของ

ตํานาน. ตํานานมีมากขึ้น

กวาเรื่องเลา: 

เปนวิธีการนําเสนอขอเท็จจริงซึ่งอาจขาดพื้นฐานที่เปนขอเท็จจริงทั้งหมด 

แตมันยังคงกําหนดความหมายและพฤติกรรมและดวยเหตุนี้จึงเปนพลังทั้งหมดในสังคม 

ในหนังสือปพ. ศ. 2492 เรื่อง The Hero with a 

Thousand Faces แคมปเบลสํารวจ

สิ่งที่เขาเห็นวามีความคลายคลึงกันระหวางไฟล

ตํานานที่ทุกคนรูจัก

สังคมที่ยิ่งใหญเล็ก ๆ นอย ๆ 

ที่มีลักษณะทางเทคโนโลยี

และทางวิทยาศาสตร 

จอรจลูคัสเพื่อนรุนนองของเขาผูซึ่งเขียนตนฉบับใหกับภาพยนตรซีรีส 

"Star Wars" 

ที่โดดเดนเปนที่ตองการของภาพยนตรเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อหลอเลี้ยงตํานานที่เกิดขึ้น

โลกแหงเทคโนโลยี 

ในตํานานเทพนิยายไซไฟเขาหมุนสวนหนึ่งเปนแรงบันดาลใจในการทํางานของแคมปเบลลความกวางใหญในชวงเวลาแหงตํานานอันยิ่งใหญและอวกาศเขาหวังวาจะกระตุนใหเกิดความหมายทางจิตวิญญาณใหมใน

ชีวิตประจําวัน.

โดยใช ที่

ใน

สัมภาษณ,

โนเบลลอเรต

อารเจ

ชิลเลอร

ชี้ใหเห็น

ที่ใน

นอกจากนี้

คําบรรยายนักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบลโรเบิรตเจ. 

ชิลเลอรบอกเรา - ในหนังสือเรื่องเลาป 2019 

ของเขา

เศรษฐศาสตร: 

เรื่องราวไปไวรัลและขับเคลื่อนเหตุการณสําคัญทางเศรษฐศาสตรไดอยางไร

มากกวาเรื่องธรรมดา 

เรื่องราวสามารถเปนนิยายที่แทจริงไดอยางสมบูรณแบบ 

นิยายเรื่องเยี่ยมคือเรื่องเยี่ยม 

มันอาจไมมีอะไรเกี่ยวของกับโลกของเรา 

ไมอาจแสรงทําเปนนําเสนอโลกและความทาทายของมัน 

มันมีอยูบน

Narrativ

es ของ

แฟชั่น,

เศรษฐกิจ

และ

การระบาดใหญ

บทวิจารณหนังสือและคําชมโดย Aristo 

Tacoma

อาน Robert Shiller's

เศรษฐศาสตรเชิงบรรยายเรานึกถึงบางสิ่งที่นักปรัชญาไดกลาวไวดวยคําตางๆนานเทาที่มีมา

ปรัชญา 

แตเราไดรับการบอกเลาอยางเชี่ยวชาญและเปนภาษาที่ทันสมัยเหมาะกับจิตใจที่มีเหตุผลสมัยใหมและ

มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร

คน. บุคคลนี้อาจเปนที่สนใจของสังคมและ



เรื่องราวยังเปนรูปธรรมเกินไปที่จะเปน 'โลกทัศน': 

มันเปนยานพาหนะจิตใตสํานึกสวนหนึ่งซึ่งเติมเต็มของเรา

การทํางานและความเปนอยูที่ดีของสังคมยอนกลับไปสูปรัชญาโบราณ 

ตัวอยางเชนเพลโตแนะนําใน

หนึ่งในเรื่องราวที่มีชื่อเสียงของเขาเกี่ยวกับ

อุปมาของ

ถํ้านั้นในขณะนั้น

คนสวนใหญไดมา

ใหพลังงานแกสังคม กลาวอีกนัยหนึ่งหลายคนเปน เพื่อที่จะนําไปสูไมชาก็เร็ว

ประเด็น 

เชนเดียวกับการสั่นของสะพานการเลาเรื่องไมจําเปนตองมีการทําซํ้ามากนักเพื่อใหคงอยู 

- เพียงแคตองการ 'ดุน' ทางดานขวา

แงมุมและการเลาเรื่องของเพศระหวางเพศและของ 

pansexuality และ poly-amory ระหวางแบบดั้งเดิม

ระบบและสถาบันทางเพศและความรักกลายเปนกระแสหลัก

[ตอ]

'คนงานในตํานาน' และ เรา

ทั้งหมด

สัมผัส ชวงเวลาและผลกระทบสามารถ

แนวคิดของ

เปนอยางมาก ตอไป

ความหมายชีวิตของพวกเขา

และความเปนอยู

อุปมา Shiller เรียกรอง

เงามีเพียงบางสวนเทานั้น (ไฟล

Philosophers) ได

ยกขึ้นเพื่อดูแสงที่ให

ขึ้นสูเงามืด

- - และ: กูคืนจาก

ประสบการณ!

เพลโตเชื่อมโยง

การเลาเรื่อง 'โรคติดตอ' นั่น

แพรกระจายผานไฟล

ประชากรอยางรวดเร็ว

มีอิทธิพล

จากการไตรตรอง

เรื่องเลาของแฟชั่นไมใชทฤษฎีของเพศหรือเรื่องราวเทานั้น 

เราสามารถเรียกใชความคิดของ Shiller 

เกี่ยวกับการเลาเรื่องเศรษฐกิจมหภาค

เพื่อพูดถึงวาแฟชั่นทั้งสะทอนและสรางวิธีการรับรูสังคมและตัวเราเอง 

และสําหรับการเลาเรื่องแตละครั้งที่มีการเรียกใชการเลาเรื่องตอบโตจะเขามา

ดังนั้นแฟชั่นจึงตองสรางขึ้นใหมอยางตอเนื่องเชนเดียวกับศิลปะ

ตัวเอง

มีอิทธิพล

แกไขโดยและ เลขชี้กําลังและบางสวน

วิธีที่มองไมเห็นมี 

แตจะเหี่ยวเฉาไปเมื่อเวลาผานไป

เรื่องเลาเหลานี้เกี่ยวกับอะไร? สรุป,

ทุกอยาง. 

การเลาเรื่องอาจเกี่ยวกับเทคโนโลยีในฐานะไฟล

สวยงามดวยแบบฟอรม ใน

บอบบางวาพวกเขา

ไมสามารถเขาถึงไดในแงของ

เขาใจยากดังนั้น

เรื่องเลา

ผูสรางงานหรือเปนงาน -

'ชีวิตธุรกิจ' 

เปนปจจัยในการรักษาที่เกี่ยวของกับสุขภาพที่ดี

การแขงขันและความคิดสรางสรรค

ในสังคมหรือเปนปจจัยที่ทําลายผูคนผาน 'ตลาดเย็น'

ทุนนิยม '; เรื่องเลาสามารถพูดถึงรัฐบาลใหญ ๆ 

วาพวกเขาเปนสิ่งที่ยิ่งใหญที่สามารถใหความเขมแข็งแกสังคมและใหการดูแลผูออนแอหรืออาจกลาว

รัฐบาลมองวาสิ่งเหลานี้เปนเรื่องของการทุจริตและการแสวงหาผลประโยชนที่ก

สังคมเสรีควร

ลดนอยลงและกาวไปไกลกวานั้น

เรือพิฆาต; มันสามารถพูดถึง

หรือไมเราชอบความคลายคลึงกันกับโรค Shiller 

พบวาในแงของหลักการของ

การแพรกระจายและรูปแบบของภูมิคุมกันของฝูงสัตวที่เกิดขึ้นในที่สุดนําไปสู

เพื่อตอบโตเรื่องเลาที่นั่น

มีความคลายคลึงกับวิธีการแพรกระจายของไวรัสในทฤษฎีการระบาดในทางการแพทย 

หลักการที่วาการตอบโตเกิดขึ้นหลังจากเวลาผานไปดูเหมือนจะใชกับเรื่องเลาในพื้นที่อื่น 

ๆ ของสังคมไมใชแคเศรษฐศาสตรมหภาคเทานั้น

อวัยวะรับสัมผัส -

s, ซึ่งขับเคลื่อนเหตุการณที่

ทุกระดับในสังคม 

และอีกมากมายในสังคมโลกาภิวัตนที่มีมากมาย

การสื่อสารและการเดินทาง

มองผาน

ขอมูลเชิงลึก นี่คือความรูสึกที่เปน

คลายกับแงมุม

ของอินเดียคลาสสิก

ปรัชญา. ศาสนาฮินดู

มีตํานานอยูในนั้นที่พูดถึงโลกของวัตถุแทนที่จะเปนภาพสะทอนของก

ความเปนจริงของพระเจาหรือชุดทางจิตวิญญาณของ

เหตุการณที่นอกเหนือจาก

ความรูสึก ไมใชแค

นักฟสิกส แตยัง

ผูที่ทํางานกับศิลปะอุตสาหกรรมและ

ซุมประตู

การออกแบบและแนนอน

ยังมีแฟชั่น

ไดรับแรงบันดาลใจ

โดยการเลาเรื่องดังกลาว

นักวิทยาศาสตรเชน

ผานทฤษฎี

และศิลปนและ

ชางภาพเชนภาพที่มองเห็นทั้งคูอาจพยายามที่จะถายทอดสิ่งที่ไมชัดเจน

สัมผัสไดไมมาก

มองเห็นได แตที่

อยางไรก็ตามสามารถยกขึ้นและ

พวกเขาเปน แต

ในเงื่อนไขของ Shiller ก

เรื่องเลา - 

ถูกมองวาเปนพลังงานทางจิตใจและสังคมที่สรางเศรษฐศาสตรมหภาค 

(สําหรับงานดานเศรษฐกิจของเขาเขามุงเนนไปที่เศรษฐศาสตรมหภาคเปนสวนใหญ) 

- ก

การเลาเรื่องถูกมองวาบรรลุความสําคัญทางสังคมผาน

ความกระตือรือรนและ

ความตื่นเตน. นี่คือ

ในแฟชั่นและผานแฟชั่นการเลาเรื่องของมนุษยเพศ - 

และปริมาณของเพศก็มีอยูตลอดเวลา

ไดรับการปรับปรุงใหม 

ตัวอยางเชนครึ่งศตวรรษที่ผานมาไดเห็นการเปลี่ยนแปลง

ของการเลาเรื่องของหญิงสาวจากของนารัก ๆ 

ไปจนถึงก

วัตถุคลายรําพึงที่ทรงพลัง

ใครที่มีขายาว

ความสงางามออนเยาวและความสงางามออนเยาวเปนตัวกําหนดโลก 

การเลาเรื่องของผูชายคนนี้ทําใหเกิดผูหญิงคนใหม

พลังงานทางจิตของความหมายทางสังคมที่คงอยูเพียงชั่วขณะ 

สําหรับบางอยาง

ไมวาการเลาเรื่องจะถูกระบุไวอยางชัดเจนโดยหลายคนหรือสองสามคนมันอาจเปนตัวกําหนดการตัดสินใจที่สําคัญของ

นักการเมืองมันแนนอน

กําหนดรูปแบบการประเมินหุนในตลาดหุนและผลักดันใหสังคมเขาสูขั้นตอนใหมเพื่อประโยชนของบางสวนและบอยครั้ง

จิตใจและตัวเองดวยแรงกระตุนและความรูสึกของทิศทาง 

- ไมวาแรงและทิศทางนี้จะมีเหตุผลหรือไมก็ตาม

ไมวาจะนับถือศาสนาใดหรือไมมีศาสนาใดตํานานก็มีอยูในทุกสังคม 

ตํานานเชนการเลาเรื่องมีมากกวา

บางสวนของความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของตํานานสําหรับ



มากกวานี้

ทฤษฎีทางวิทยาศาสตรหรือชุดของสิ่งนั้น 

แตยังครอบงําความคิดดวย

นักวิทยาศาสตร - เกี่ยวของเล็กนอยกับวิธีการที่ 

Thomas Kuhn

'กระบวนทัศน' ตามแนวคิด

เราอาจพูดไดวาเปนวิธีทางสังคมที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริง 

แตอาจมีบางอยางที่ลึกซึ้งในตัว

รบกวนและตอบโต -

ตามความเปนจริง

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งที่อาจอนุมานไดจากตัวโรคเองหรือไมก็ได 

เปนคําที่มาจากการแพทยแผนตะวันตก 

ตัวอยางเชนการบรรยายเรื่อง COVID-19 

การระบาดใหญที่ปะทุขึ้น

ป 2020 นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายอยาง 

การเปลี่ยนแปลงเหลานี้บางสวนขัดแยงกับเรื่องเลาที่โดดเดนซึ่งนําหนาการบรรยายเรื่องการแพรระบาด

ของ COVID-19

ขยะพลาสติก

ปริมาณใน

ยุโรปพุงสูงขึ้น

ดังนั้นการระบาดสองอยางคือการแพรระบาดและการเลาเรื่องการแพรระบาด 

และผูรับผิดชอบทั้งหมดตั้งอยูในกลุมแพทยที่อาจหรือไมสอดคลองกับขอเท็จจริงทั้งหมดซึ่งอาจอานหรือไมก็ได

[ตอ]

เมื่อเรื่องเลาบางเรื่องไมไดสรางความตื่นเตนอีกตอไปเมื่อมันแพรกระจายไป 

- 

ไมวาจะโดยคําพูดปากตอปากหรืออยางละเอียดมากขึ้นโดยออมมากขึ้นโดย 

'ภาษากาย' ของสังคมและ

ทําใหเกิดการตอบโตการเลาเรื่อง

เนื่องจากความออนลาของแรงกระตุนและพลังงานเดิมเราจึงไดรับเฟสใหม

สังคม. The

และที่นี่ชิลเลอรไมใชผูโพสตสมัยใหมอีกตอไป

เขาไมไดซื้อเปน 

'ขาวโพสตความจริงขาวปลอม'

มุมมอง: เขาเปน

แนะนําเรื่องเลานั้น

ทั้งสองอยางสามารถและควรแยกออกจากกันอยางระมัดระวังและดูและประเมินวาเปนอยางไร 

นี่เปนสิ่งที่อันตรายที่ตองทําในบางสังคมเมื่อผูที่รับผิดชอบตระหนักถึงผูมีอํานาจเหนือกวา

เรื่องเลาและแนนอน

บํารุงพวกเขาอยางตอเนื่องเพื่อใหอยูในอํานาจซึ่งเปนวิธีที่แมนยํา

เผด็จการอยูรอด ของพวกเขา

เรื่องเลาให

ประชากรเล็กนอย

เหตุผลที่จะสนับสนุน

เสียหายเปนอยางอื่นและ

ไมไดผลอยางนารังเกียจ

รัฐบาล; แต

รัฐบาลสามารถทนตอความไมเห็นดวยกับเรื่องเลาหลัก 

ๆ เทานั้น ถาสถิติสวนใหญ

มีสวนรวมในการผลิตเรื่องเลาเรื่อง

เผด็จการทําหนาที่บังคับใชเรื่องเลาของพวกเขาเอง - 

หรือ

อาจประดิษฐไฟล

เรื่องเลาที่โดดเดน

ตัวอยางเชนกอนที่การเลาเรื่องการแพรระบาดจะมีความโดดเดน

ในประเทศสวนใหญมีการบรรยายวาพลาสติกเติมเต็มมหาสมุทรดวยมลพิษในรูปแบบที่รายแรงไดอยางไร 

ควรเปลี่ยนพลาสติกดวยบรรจุภัณฑรูปแบบอื่นอยางไร 

พลาสติกเปนหนึ่งในความทาทายระดับแนวหนาสําหรับอยางไร

ทันสมัยเทคโนโลยี

สังคม. 

การบรรยายถึงอันตรายของพลาสติกที่แข็งแกรงมากซึ่งสหภาพยุโรปกําลังจะออกกฎหมายที่ดุเดือด

กับพลาสติก - และสําหรับ

เหตุผลที่อาจเปน

เปนขอเท็จจริงอยางสมบูรณ - เมื่อ

การเลาเรื่อง COVID-19 

ปะทุขึ้นและผลักดันความกังวลอื่น ๆ 

ออกไปเกือบทั้งหมด

เคานเตอร-

เรื่องเลา

จะมา

ถึง

ครอง

มันก็จะแพรกระจายในลักษณะคลายกับโรค 

และหลังจากนั้นไมนานมันก็จะจางลงเชนกัน 

แทนที่จะยอนกลับไปสูการเลาเรื่องในอดีตเราจะพบวาการเลาเรื่องที่เกากวานั้นจะไดรับรูปแบบใหมโดยปกติจะผสมผสานบางสวน

องคประกอบใหม 

นี่เปนเหมือนกับการที่นักประวัติศาสตรมารกซิสตพบวามีวิทยานิพนธการตอตานวิทยานิพนธและประการที่สามเปนการสังเคราะหในขั้นตอนการพัฒนาสังคม

ในการบรรยาย

ของป 2020

โควิด -19

การระบาดใหญ,

'อาหารที่ไมถูกแตะตอง'

บรรลุ a

สถานะสูงสุด

และพลาสติก -

หออาหาร

again became

กอด; ใน

สวนหนึ่งเปนผลมาจากการเลาเรื่อง

สถิติถูกตองใคร

อาจหรือไมทราบมาตรการที่แทจริงในการรักษาไวรัสและรักษาประชากร

สุขภาพ - และสิ่งเหลานี้

แพทยและนักการเมืองที่ฟงพวกเขากลายเปนนักบวชหลักของการบรรยายเรื่องการแพรระบาดและปรับโครงสรางเศรษฐกิจโลกทั้งหมด

การเลาเรื่องในขณะที่ Shiller 

ชี้ใหเห็นดวยความแข็งแกรงนั้นเปนมากกวาเรื่องราวเพียงอยางเดียว 

ในการวาดแนวคลายคลึงกัน: สําหรับ Joseph 

Campbell นักตํานาน

ตํานานเปนมากกวาเรื่องเลา ในทางที่แตกตาง 

แตสัมพันธกันอยางคลุมเครือนักวิทยาศาสตรอยาง 

David Bohm กลาวถึง 'โลกทัศน' วา

การเลาเรื่องของ

'การระบาด' - ซึ่งเปน

การรวมกันของคําวา 'pan' ซึ่งในภาษากรีกหมายถึง 

'all' และ 'epidemic' 

ซึ่งหมายถึงโรคติดตอที่แพรกระจายมาก -

เปนสิ่งที่นําไปสูความยิ่งใหญเปนครั้งคราว

ดังที่ Shiller 

ชี้ใหเห็นการเลาเรื่องของการแพรระบาดก็คือตัวมันเองรูปแบบหนึ่งของการแพรระบาด 

เรามี



อุดมคติของความสะอาดตองอยูเหนือรูปลักษณของความสะอาดในผลิตภัณฑที่บรรจุหีบหออยางสมบูรณแบบและเกี่ยวของกับวิธีการของเราในทุกๆดาน

เกี่ยวพันกัน

เพียงพอที่จะเผาสถานีฐาน 5G 

แตแมวามันจะนําไปสูคนไมกี่คนที่มีความสนใจในความเปนจริงความมีเหตุผลและวิทยาศาสตรเปนสิ่งที่นอยมากที่จะรูสึกวาพวกเขาไดแทรกซึมเขาไปในคุณลักษณะที่สําคัญของโลก 

- โดยสวนใหญเชนนั้น

สภาพแวดลอม - เชนหนึ่ง -

พลาสติกแบบใชเวลาใน

การเชื่อมตอกับอาหาร - 

มีแนวโนมที่จะทําใหประชาชนตกใจกลัว 

อาจเปนบทบาทของการเลาเรื่องเพื่อ 'แกไข' 

สังคมในประเด็นหนึ่งและเราอาจเห็นวาสามารถพบทางเลือกอื่น 

ๆ 

สําหรับพลาสติกไดสวนหนึ่งเปนผลมาจากแรงประหยัดของการเลาเรื่องในการปกปองโลกและตัวเราเองและอนาคตของเรา 

.

คาเฟอาจมีชีวิตที่มีผลกระทบทางสถิติทางยา 

แตถาคุณพูดถึงนักเขียนที่สรางสรรคนักดนตรี

นักการเมืองนักปรัชญา

ผูสนใจเทคโนโลยีและ

คนแฟชั่นที่ชอบ

ทศวรรษที่ผานมาไดมีการคนพบใหม ๆ 

ในบทสนทนาที่พวกเขาอยูเพื่อที่จะพูดจมอยูในควันบุหรี่ดังนั้นสําหรับพวกเขาก็เห็นไดชัดวาการสูบบุหรี่รองลงมา 

- 

เหมือนกับที่เอียนเฟลมมิงเปนสิ่งที่คุมคาที่จะทําใหชีวิตสั้นลง

แนนอนวาการเลาเรื่องของพวกเขาคือความลึกที่มากขึ้น

สําคัญกวาความยาว คาเฟที่สูบบุหรี่เปน

การเพิ่มพลังสรางสรรคที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสําหรับผูที่ยังเด็กและยังมีชีวิตอยูในเวลานั้นการมีรานกาแฟการพบปะเหลานั้น 

-

สถานที่ทํางานในลักษณะนั้น 

ลักษณะที่ไมสามารถทําซํ้าไดโดยรานกาแฟสวนใหญในชวงหลายทศวรรษหลังการกําจัดยาสูบออกจากพื้นที่สาธารณะในหลายประเทศ 

ดวยเหตุนี้วัฒนธรรมคาเฟจึงเหี่ยวเฉาลง

พรอมกับการเติบโตของวิธีการเชื่อมตอทางสังคมแบบดิจิทัลแบบใหม

การประชุมทางกายภาพระหวาง

ผูคนปรับระดับตํ่าสุดใหม 

นําไปสูคลื่นของปญหาที่ลึกซึ้งสําหรับ

ประชากร - รายการคือ

ยาวนานและรวมถึงปรากฏการณที่รูจักกันดีเชนโรคอวนและความเหนื่อยลาทั่วไปเกี่ยวกับชีวิต

ทั่วโลกทําความสะอาดยาสูบนักการเมืองของโลกก็มีสวนในการทําลายใจกลางเมือง 

อาจจะนําไปสูอยางมากมาย

การใชรถยนตที่เพิ่มขึ้นซึ่งนําไปสูรูปแบบที่รุนแรงมากขึ้น

ความเสียหายตอสิ่งแวดลอม ดังกลาว

counter-productiveness มา

จากความคลั่งไคลในประเด็นเดียว: 

และเหตุผลที่นักการเมืองทําเชนนี้ก็คือพวกเขาคิดวาพวกเขา 

"เขาใจ" - กลลวงทางอํานาจ

ที่จะอยูในความดูแลนอกเหนือเวลาของพวกเขา

[ตอ]

นี่ไมใชการตัดสินทางศีลธรรมในการเลาเรื่องการแพรระบาดของโรคหรือเหนือผูที่มีและมีและกําลังหลอเลี้ยงมัน 

เชนเดียวกับ Shiller 

เราสามารถพูดไดวาการเลาเรื่องอาจจะขึ้นอยูกับขอเท็จจริงหรือไมก็ได 

สามารถวิเคราะหเปนสวนยอย

เรื่องเลาและแตละเรื่องยอยเปนหลายสมมติฐานและบางสวนของสมมติฐานเหลานี้อาจกลายเปนเรื่องจริงและอื่น 

ๆ อาจเปนงาดํา

การเลาเรื่องอาจมีแนวของการประณามที่คลั่งไคลในเรื่องนี้ซึ่งจะทําใหเกิดความตื่นเตนในการ 

'ลาง' โลกที่ทารกออกไปพรอมกับอางนํ้า 

ดังนั้นเมื่อองคการอนามัยโลกเดียวกันที่ในปจจุบันไดใหคําแนะนําที่มีคุณคาวามีจํานวนเทาใด

ควรใชเวลาซักกี่วินาทีในการลางมือบางเมื่อหลายสิบปกอนเกี่ยวกับยาสูบบางทีมันก็ 

'ดีเกินไป' เชนกัน

เปนที่ทราบกันดีวามีงานวิจัยหลายชิ้นที่นําโดยแพทยที่มีชื่อเสียงซึ่งเปนนักการเมืองชั้นนํา

เชน Gro Harlem Brundtland อดีต

นายกรัฐมนตรีนอรเวย

สนับสนุนการเลาเรื่อง

ควันบุหรี่เปนสิ่งที่ชวยชีวิตและการพัฒนาที่แทจริงของเมืองของเราหมายถึงการปกครองกลุมเมฆพิษดังกลาวออกจากพื้นที่ทั้งหมด 

การบรรยายเรื่องการยืดอายุทางสถิติจึงนําไปสู

เพื่อกําจัดหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวสําคัญที่มีความสําคัญทางวัฒนธรรมมากมาย

รานกาแฟในหลาย ๆ เมือง 

บีคอนทางวัฒนธรรมเหลานี้จํานวนมากหายไปสวนหนึ่งอันเปนผลมาจากสงครามครูเสดตอตานการสูบบุหรี่ 

สิ่งนี้นําไปสูการเปลี่ยนแปลงในเมือง

โครงสรางสําหรับเตาไฟแหงจิตวิญญาณที่เต็มไปดวยควันเหลานี้ไมสามารถลบออกไดโดยไมทําใหแนวคิดของเมืองลดนอยลง

ในการรับรูวาการเลาเรื่องเปนเรื่องเลาเราพรอมที่จะกาวออกจากโรคฮิสทีเรียและเขาสูอารมณของการทําสมาธิและการสนทนา

ดวยรูปแบบการสื่อสารระดับโลกที่ถูกครอบงําโดย 

บริษัท ดิจิทัลไมกี่แหง -

บริษัท 

ที่มีผลประโยชนทางธุรกิจในเรื่องเลาและตํานานบางอยาง

รวมถึงอันตรายทางกายภาพดวย

ความใกลชิดและเทาเปลาบนโตะกาแฟ - 

เรามีเหตุผลที่จะตื่นขึ้นมา

counter-narrativies และไป

นอกเหนือจากการแบงขั้วของเรื่องเลาและการตอบโต

เรื่องเลา แนนอน

แฟชั่นไมเพียงลองลอยไปตามและแสดงใหเห็นถึงเรื่องเลาที่ครอบงําปจจุบันในแงรุงโรจน 

บางครั้งก็สามารถกาวขามเรื่องเลาได

วิธีสรางแรงบันดาลใจ 

ในสวนหนึ่งของความตื่นเตนนี้คือความรูสึกของความงามสงาและสไตลที่พอดีซึ่งเปนที่ตองการของผูที่ทํางานดานแฟชั่นจํานวนมาก

ในฐานะที่เปนคําบรรยายของการเลาเรื่องของ

การแพรระบาดกําลังกอตัวขึ้น - เมื่อ

อางอิงจาก Shiller's

ทฤษฎีนั้นผูกพันกับ - 

เราจะพบวาการบรรยายเรื่องสุขภาพเสรีภาพและความแข็งแกรงของแตละบุคคลและ

ความงาม - แทจริงทุกสิ่ง

เชื่อมตอกับการเลาเรื่องแฟชั่น - จะเปน

ไดรับผลกระทบในบางแงมุมที่ละเอียดออนในบางวิธี

ชัดเจน. 

สําหรับบางคนจะเปนการเฉลิมฉลองความเยาววัยและ 

'ภูมิคุมกันของฝูง' - 

โดยการละทิ้งความกลัวและเชื่อมั่นในชีวิตที่จะเปดเผยในเสรีภาพแบบฮิปป

สรางจุดแข็งของแตละบุคคลและโรคจะถูกปดเปาออกไป 

สําหรับคนอื่น ๆ 

มันจะเปนความเขาใจที่ในโลกที่นักคิดดานระบบนิเวศเชน 

Jane Goddall เปนไปได

มีลักษณะเปน 'ประชากรมากเกินไป' มากหรือนอย

ทฤษฎีสมคบคิดไมไดอยูที่การตอบโตที่ซับซอน - 

และดวยเหตุนี้พวกเขา

โดยทั่วไปไมสามารถรับบทบาทของการเลาเรื่องในเชิงเศรษฐศาสตรหรือแฟชั่นไดไมวาจะในระดับมหภาคหรือระดับธุรกิจขนาดเล็ก

ใหเราเตือนตัวเองวาในระดับที่ Shiller 

กําลังคนควา

เรื่องเลาการตอบโตที่แทจริงไมคอยมี

จะทําอยางไรกับ 'ทฤษฎีสมคบคิด' ที่ถูกเรียกขาน

ทฤษฎีสมคบคิดคือการเลาเรื่องเฉพาะ

ใชไดผลกับผูคลั่งไคลไมกี่คน 

ตัวอยางเชนเนื่องจากสถานีฐานโทรศัพท 5G 

ไดถูกสรางขึ้นในปเดียวกับการแพรกระจายของไวรัส 

COVID-19 บางแหงกําลังดูแล

ทฤษฎีสมคบคิดที่วาสถานีฐาน 5G 

เปนแหลงที่มาของ COVID-19 จริงๆ 

ในขณะที่คนสวนใหญมองวาอารมณขันในมุมมองที่ไรสาระ 

แตสําหรับบางคนก็มีเหตุผล

เราเริ่มตนดวยการเลาคําเตือนสติของ Shiller 

วาการเลาเรื่องไมใชแคเรื่องเลาเทานั้นคือการเลาเรื่องมากกวาเรื่องเลา

บางอยางเกี่ยวกับโลกหรือแสรงทําเชนนั้น 

การเลาเรื่องโดยปกติแลว

ยังเปนการตัดสินทางศีลธรรม 

ดังนั้นเมื่อเราอยูในชวงที่หนึ่งในเรื่องเลาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมนิยมคือ

เดนแลวแนนอน

สิ่งที่ถูกมองวาเปนลบสําหรับ

การเลาเรื่องเชนการทําความสะอาดอากาศของยาสูบที่นําโดยยาแผนปจจุบันอาจมีรากฐานที่สมบูรณแบบในขอเท็จจริงทางสถิติบางประเภทเกี่ยวกับสุขภาพบางประเภท 

แตก็อาจมีชองโหวในรูปแบบอื่น ๆ ของ

ขอเท็จจริงที่สําคัญคือ

ละเวนโดยสิ้นเชิง โดย

การใช

วิธีการรับอากาศ





Defini

ของ

สิ่งที่ดี

โรงแรม

สถานที่: Hotel Troya

Taksim, อิสตันบูล,

หอง 702 และชั้นดาดฟา Sara 

Cafe & Nargille

นางแบบแฟชั่น:

โกลดา

@goldafi



นางแบบแฟชั่น: Golda,

@goldafi

ภาพถาย / สไตลหลัก:

Aristo Tacoma

สนับสนุนการจัดแตงทรงผมโดย

นางแบบตัวเอง

ยังสรางแบบจําลองใน

บทบรรณาธิการ

อุสมานคาราบาค.

MUA: Banu Altun Yorulmaz, 

@banuyorulmaz

สถานที่ตั้ง ไดแก ::

โรงแรมโทรยาทักซิม,

Tepebasi, Mesrutiyet

แคดเดซี # 45, 34430

Beyoglu / สแตนบุล

@troyahoteltaksim

Sara Cafe & Nargile, 

Istiklal, อิสตันบูล;

ขอบคุณ Osman

Karabacak และ Coco

ปายกํากับ ไดแก :

PENTI, Istiklal, อิสตันบูล,

@penti.

NIKE, @ ไนกี้.

มะมวง, @mango.

ซารา, @zara.

ASMALI MESCIT MAH.,

Istiklal, อิสตันบูล,

@ramazancanbaz_

สไปซบาซาร 64.

ของฉัน

แนนอน

ition

ของก

ดี

โรงแรม

เหรอ? ก

สถานที่

ฉัน

อยู

ที่.

เสื้อคลุม

rt De

Niro

อิสตันบูล,



<< ไมเคยทํางาน

ถอยหลัง.

สิ่งที่อาจ

ไดรับ

เปนการสูญเปลา

ของเวลา >>

เอียนเฟลมมิ่ง

“ จากรัสเซีย

ดวยรัก"















ผาน,

ทาน."

“ ที่นั่น

คือ

- PG PG

Wodehouse,

รหัสของ

ชวงเวลา วูสเตอร

Jeeves,

เมื่อหนึ่ง

ถาม

ตัวเอง

'ทํา

กางเกง

เรื่อง?'

"

"

อารมณ

จะ













นางแบบแฟชั่น

Ana Pascaru

Perso

nal

พื้นที่



นางแบบแฟชั่น

Ana Pascaru,

@ anapascaru88

รูปถายสไตลหลัก:

Aristo Tacoma

สนับสนุนการจัดแตงทรงผมโดย

นางแบบตัวเอง

MUA จัดแตงทรงผม:

กูดดี้เมย - จอหนสัน

สถานที่:

69 drops Studio, London, @ 

69drops_studio.

ปายแฟชั่น ไดแก :

TOP SHOP, @topshop.

DIANAS SALONGER, ออสโล,

@dianassalonger.

BERSHKA, @bershka.

LINDEX, @lindexofficial.

Jewelry from

IOAKEIMIDIS, Athens,

@ioakeimidis_collection.

White jacket from

MYSTORY LONDON,

www.mystorylondon.com,

Martial arts costume:

from FIGHTERSPORT, Oslo,

@fightersportnorge.

GINA TRICOT, @ginatricot.

BIKBOK, @bikbok.

Fabrics from KARAT GULL, Oslo, 

@karatgull.













Study how

water flows

in a valley

stream,

smoothly

and freely

between the

rocks.

- - Morihei

Ueshiba,

founder of

Aikido











“ My

meditation

is

wonderful.!

I feel so

ecstatically

joyous and

alive. “! ”

The teacher

told him,

“ It will

pass. “ ”

From Zen,

transl. by

Timothy Conway
















