CEP (Contemporary Event Police)

Déclaration pluriverselle
des droits de l’Être et de son ombre
§

Préambule

Preambule

Il y a être et Être. De cela tout s’explique et diverge. Ce n’est pas une bonne
nouvelle, mais c’est la seule nouvelle.

Er zijn en Wezen. Uit dit alles wordt uitgelegd en divergeert. Dit is geen goed nieuws,
maar dit is het enige nieuws.

Le site dans lequel les interventions − subsidiées ou non, spontanées ou aléatoires −
adviennent existe authentiquement sous les auspices d’un catalyseur (de préférence
agréé) : celui-ci différencie au premier coup d’œil l’événement ontologique de
l’événement nul (à ne pas confondre avec le néant, qui a, lui, depuis l’ἄπειρον
d’Anaximandre, ses 7 lettres de noblesse).

De site waar de interventies - gesubsidieerd of niet spontaan of willekeurige - oprecht
overkomen onder de auspiciën van een katalysator (bij voorkeur gecertificeerd): het
verschilt op het eerste gezicht het ontologische geval van geen enkel geval (niet te
verwarren met het niets, die zich sindsdien ἄπειρον Anaximander, zijn stamboom 7).

§

Vous proposez, en gros, mais l’Être dispose, en droit. Or l’assise du droit est une
police. Donc la police, fût-elle de l’événement, estampille au moment où elle sévit.

U biedt, in het groot, maar beschikbaar zijn in de wet. Nu is de zetel van de wet is een
politie. Dus de politie, waren het aan het evenement, timestamp wanneer het zich
voordoet.

Courage : la justesse de l’événement repose sur la justice de l’Être.

Courage: de juistheid van het evenement is gebaseerd op rechtvaardigheid van Zijn.

Règlement

Nederzetting

§

§
§

§

Article 1. Le droit de surgissement pour un événement-digne-de-ce-nom − c’està-dire digne de son étymologie indoeuropéenne ‘gen, laquelle indique un
déplacement vers un but – appartient à l’Être.
§

Article 2. Toute représentation, reproduction ou évolution intégrale ou partielle
d’un événement faite sans les faveurs de l’Être ou de ses ayants droit ou ayants
cause est illicite, sauf conformité certifiée ou attestable au devenir de l’Être. Il en est
de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la
reproduction par un art ou un procédé quelconque.
§

Article 3. Toute production d'écrits, de composition musicale, de dessin, de
peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie,
au mépris des lois et règlements relatifs à la logique événementielle de l’Être, est
une imposture, un trompe-l’œil et/ou une escroquerie, dans tous les cas : du grand
(ou petit) n’importe quoi. Et tout grand (ou petit) n’importe quoi est un délit.
§

Article 4. Le catalyseur de l’Être est la police de ses événements et elle a nom
CEP pour Contemporary Event Police (oui, l’Être veut être pluriversellement compris).
Les membres de la CEP sont agréés par Contemporary Event Academy. Inscription sur
www.cea.com.
§

Article 5. La CEP se fait porte-parole de l’univocité de l’Être. Il suit par là que les
décisions de la CEP sont non délibératives, irrévocables et sans appel, en clair :
imperméables à l’intelligence collective et autres logiques participatives qui
contreviennent à la solitude revendiquée de l’Être (et de son ombre : le devenir).
§

Article 6. Dès constatation d’un tout grand (ou petit) n’importe quoi, la CEP est
en droit, en devoir et empressée d’intervenir. La gamme des interventions suit la
gravité du délit et ses itérations.
§

§

Alinéa 6.1. Un avertissement prend la forme d’un panneau brandi à la face du
contrevenant (ou de ses sbires), qui lui (ou leur) signifiera par la vivacité de sa
couleur l’ampleur atteinte par le dévoiement événementiel constaté.

§

§

Alinéa 6.2. Le blâme est prononcé s’il y a claire volonté de faire illusion,
d’enfumer la nullité, de séduire les événementiellement faibles, pauvres ou
vulnérables.

§

§

Pluriversele verklaring van de rechten
van Zijn en zijn schaduw

Alinéa 6.3. Il y a sanction dès que le tout grand (ou petit) n’importe quoi
devient le motif d’une fierté intérieure, d’une joie visible, voire d’une jouissance
existentielle aux frontières de la pornographie de l’Être. Le membre de la CEP
de faction laisse son instinct le guider dans la meilleure forme que doit prendre,
dans le cas considéré, la sanction, pourvu que la déchéance d’événementialité
soit exemplaire, pédagogique et enthousiasmante pour les témoins.

§

Article 7. L’inactivité de la CEP est la garantie formelle de l’excellence de
l’événement, c’est-à-dire de la joie de l’Être.

Artikel 1. Het recht van opkomst voor een evenement-waardig-of-this-naam - dat
wil zeggen, waardig van de Indo-Europese etymologie 'gen, dat een verschuiving in de
richting van een doel geeft aan - maakt deel uit van Zijn.
Artikel 2. Elke voorstelling, reproductie of gehele of gedeeltelijke ontwikkeling van
een evenement zonder de gunst van het Zijn of zijn opvolgers of rechtverkrijgenden is
onwettig tenzij gecertificeerd of attestable naleving geworden Wezen. Het is hetzelfde
voor de vertaling, aanpassing of transformatie, bewerkt of reproductie van een
bepaalde techniek of proces.
Artikel 3. Productie van geschriften, muzikale compositie, tekenen, schilderen of een
andere productie, gedrukt of in zijn geheel of gedeeltelijk gegraveerd, in strijd met de
wet- en regelgeving met betrekking tot het evenement logica van Zijn, is een
bedrieger, een schijnvertoning en / of een scam, in alle gevallen: de groot (of klein)
om het even wat. En al groot (of klein) alles is een misdaad.
Artikel 4. De katalysator van Zijn is het lettertype gebeurtenissen en ze CEP naam
voor Hedendaagse Event Font (ja, Being pluriversellement wil worden opgenomen).
De CEP leden worden goedgekeurd door Contemporary Event Academy. Registratie
op www.cea.com.
Artikel 5. De CEP is woordvoerder van de uniciteit van Zijn. Daaruit volgt dat de
besluiten van het CEP niet deliberatieve, definitief en zonder beroep in duidelijke
ongevoelig voor collectieve intelligentie en andere participatieve logica die indruisen
tegen beweerde eenzaamheid van het zijn (en zijn schaduw op het geworden ).
Artikel 6. Bij het vinden van elke groot (of klein) om het even wat, CEP heeft het
recht om plicht en snel te reageren. Het bereik van interventies naar aanleiding van
de ernst van de overtreding en de herhalingen.
Paragraaf 6.1. Een waarschuwing in de vorm van een paneel zwaaide in het
gezicht van de dader (of zijn volgelingen) dat hij (of zij) bedoelen met de
levendigheid van de kleur bereiken mate bepaald door de waargenomen
gebeurtenis te compenseren.
Paragraaf 6.2. Blame wordt uitgesproken als er een duidelijke wil tot illusie, om
te roken uit de invaliditeit, verleiden événementiellement zwak, arme of kwetsbare.
Paragraaf 6.3. Er sanctie zodra een groot (of klein) om het even wat wordt het
motief van een innerlijke trots, een zichtbare vreugde of zelfs een existentiële grens
genot van pornografie of Being. Het lid van de factie van CEP laat zijn instinct
begeleiden hem in de beste vorm te nemen in het onderhavige geval, de sanctie
verbeurd eventness voorbeeldig, educatieve en spannend voor getuigen.
Artikel 7. De inactiviteit van het CEP is de formele garantie van de kwaliteit van het
evenement, dat wil zeggen, de vreugde van Zijn.
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