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ALGEMEEN
Boektitel
XENOS 2.018
Boek ondertitel
queeste naar het ontvankelijkheidsbeginsel in 'westers' denken en doen, cultuurfilosofie langs de buitenwegen
Boekspecificaties
hardcover; groot 2: 210 x 297 cm; afwerking omslag: glans; semi-glans wit; kleur;
308 pagina’s: 272 kleurenpagina’s; boekdikte: 22 mm; boekgewicht: 1264 gram>

prijs:
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67,76€mm

Over de auteur
> Geneviève F.E.J.M. Van Helden, Ir. arch., Ing. bk., Ir. sted., Drs. filo.
> bijzonder persoon
> technische droomtheoreticus
> reiziger pur sang
> geboren & getogen in Nederlandst oudste stad Maastricht waar EU+euro+Unieburger zijn ontwikkeld zodat de stad wereldwijd bekend
is voor EU’s ontvankelijkheidsbeginsel
> woont en werkt o.a. áchter het IJzeren Gordijn (ČSSR) en 7 jaar in Antwerpen (EU-B)
> product van verlicht adagium autonomie (L sapere aude: mens durf te denken)
> 15 jaar gastvriend (G XENOS) in de hoge cultuur áchter diepe armoede in Senegal Afrika (1997-2012/2.018)
> breed hoogopgeleid in humanistische Bildung (1988 R.I.P.) die van opvoeding, maatschappij en universiteit sociaal-morele plicht eist,
plus in dit millennium waarin tegengestelds vigeert
> 50 jaar feministe waarvan 20 als 1ste professionele vrouw in mánnenberoep
> fel tégen tw€€deling die laakbare manvrouwhiërarchie veralgemeniseert naar oppositi€s als prof€ssional vs. vrijwillig
> stapt de drempel naar het satellitaire tijdperk welwillend over
> www.vficinothinxs.com
ISBN
ISBN 9789463676137 (bibliotheek> NUR 736: cultuurfilosofie)
PUBLICATIE-INFORMATIE
Trefwoorden
XENOS 2punt018; cutting edge; must have; CENOTAAF-PAPILIONEM; INTELLIGIBLE TOURISM; SATELLITIC ERA; DISRUPTION
Korte beschrijving
XENOS 2.018#CUTTINGEDGE_MUSTHAVE#een 4D_proef_schrift wijs_begeerte kunst#beweegrijk vóór intelligible_tourism tussen oord x
woord en dóór de waar_heid van de waarheid in westers denken en doen#CENOTAAF_PAPILIONEM> op de drempel van nakend
satellitic_era. (255 tekens)
Lange beschrijving
“Met welke rechtsbasis” vraagt Europarlementariër “kan Europa mensen die niets hebben misdaan in een ander land buiten de EU
opsluiten?”> filosofiekunstqueeste XENOS 2.018 problematiseert de on(voor)stélbaarheid in 'WESTERS' DENKEN & DOEN OM RUIMTE
TE RUIMEN VOOR DE/HET VREEMDE> XENOS 2.018 tast LANGS DE BUITENWEGEN der aloude gewoonte: ín de AF-VAL aan-de-rand van
millennia denken & doen; naar de wáár-heid van dé waarheid> EU’s randbeleid grondt zelf–liefde van lokale beg€€rte (érgo buitenzetten)
wijl Kants 'recht' verhult dat 'hét recht' ibidem begeerte was/is> XENOS 2018 presenteert in grafein (G tekst; beeld); hopt bij Socrates
Plato Augustinus Thomas Derrida Kant tussen oikoumene geocentrisme heliocentrisme (eurocentrism First) van gast/vrijheid naar
ontvankelijkheid> dáár wáár dat wat de/het ideale bedréígt als quantité négligeable, in het duister/e woont> satellitair schaduwloos
blauw 3de licht ontbloot lokaal tekort aan feminiene metafysica ofwel mystieke ontvankelijkheid want masculiene metafysica articuleert
immers in denken & doen juist inbezítneming> Plato worstelt nog met dié paradigm shift [metoik Aristoteles niet meer] zoals wíj met ‘dé
onze’: úít dé/hét WESTERSE náár satellitic era.

VOOR X DOOR BOEIENDE MENSEN
hoop ik op ontvankelijkheid voor x door XENOS 2.018 # CUTTING EDGE MUST HAVE # “4D proef_schrift wijs_begeerte kunst” in bladvorm
hand made werk, dat dankzij goede hulp der young publisher met geuzennaam MIJNBESTSELLER (www.mijnbestseller.com) te koop is:
_op http://www.mijnbestseller.nl/books/153486
> N B FAIRTRADE
_bij de boekhandel via Centraal Boekenhuis, onder ISBN 9789463676137
> NB FAIRTRADE
_bij bol.com via ISBN 9789463676137; op https://www.bol.com/nl/p/xenos-2-018/9200000098112126/
> N B FAIRTRADE
Ook u, boeiende gastvriend (G XENOS), zij vele mooie reizen toegewenst, o.a. voor x door XENOS 2.018 Geneviève F.E.J.M. Van Helden

