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Alfred Lambremont Webre, ki se je izšolal za odvetnika na Yale-u, je postal vesoljski aktivist. 
Napisal je knjigo o ''Exopolitiki'' – nauku o odnosu med ljudmi in ne zemljani. Njegova spletna 
stran exopolitics.com je ''obvezna'' za vsakogar, ki se ukvarja z omenjeno temo. Na tej strani 
poroča Webre o aktualnem razvoju Exopolitike, ki postavlja iluzionaren teater konvencionalne 
politike v čisto senco.  
Odločujoč vidik Exopolitike je vloga Defense Advanced Research Project Agency (DARPA), 
urada obrambnega ministrstva ZDA, ki kot je videti ima že 40-tih let zmožnost potovanja skozi 
čas in teleportacije, to pa prikriva. Menili smo, da bi bilo zanimivo izvedeti novosti s področja 
Exopolitike in slišati, kaj dvomljive osebe pri DARPA trenutno prikrivajo pred nami.  
 
VICE: Hej, lahko nam laikom poveste nekaj o Exoplitiki?  
Alfred: Seveda. Znanost je odkrila, da obstaja neznano število paralelnih univerzumov. V teh 
univerzumih obstajajo dimenzije. Exopolitika je grobo rečeno znanost, ki se ukvarja z odnosi 
med inteligentnimi nacijami v ''dimenzionalni ekologiji'' tega multiverzuma. 
  
Opazujete pravzaprav ljudi, ki se spoznajo na ta multiverzum in opazujete, kako 
uporabljajo svoje znanje?  
Da. V našem ekosistemu živijo tisti, katerim bi vi rekli ne zemljani. Prihajajo iz drugih civilizacij, 
ter so tu tudi na interdimenzionalnem in interuniverznem obisku.  
 
Oh! Torej resnično nismo sami?  
Mi smo tu v tej tri dimenzionalni zemeljski realnosti, ki je določena s časom in prostorom. 
Potujemo skozi dimenzionalno ekologijo in se kot ljudje nahajamo v nekem ''Medživljenju'' To 
življenje je za nas kot neka virtualna izkušnja. Živimo življenje človeških bitij z namenom, da 
naše duše izšolamo naprej. Nahajamo se v  nekem časovno/prostorskemu hologramu-
holografski realnosti, katero je razvila neka zelo napredna inteligenca.  
 



Noro. Kako smo povezani s temi naprednimi ne zemljani? Preko vojske ZDA, skozi 
DARPA, imam prav?  
Da. DARPA je bila ustanovljena z namenom izvajanja naprednih raziskav za obrambno 
ministrstvo ZDA, za izvedbo naloge popolne dominacije na celotnem spektru. DARPA je razvila 
kvantni dostop, ki temelji na TESLINEM izumu in je tehnologija, ki omogoča vstop v 
časovno/prostorski hologram, kar omogoča transport ljudi in tovora iz ene do druge točke 
časovno/prostorskega holograma. To sedaj obstaja že 40 let, toda večina ljudi ne ve nič o tem.  
 

 
 
Za kaj pa se to uporablja? Ocenjujem, da se ne uporablja pri konjskih dirkah?  
Potovanja skozi čas se uporabljajo za politično kontrolo. Obstaja npr. program, ki pred-
identificira predsednika ZDA. Baraka Obamo so identificirali 30 let v naprej in prejel je tajno 
izobraževanje. Pri lastnih poizvedbah sem odkril, da izvira Obama iz CIA-družine v tretji 
generaciji in da je Obama vohun CIA, ki je absolviral popoln trening. Obama izpolnjuje 
multidimenzionalne vloge na planetu po naročilu neke elite. Glavno področje uporabe je 
uporaba v vesolju, v smislu, da predstavljata potovanje skozi čas in teleportacija 
najpomembnejši povezovalni poti med Zemljo in tajnimi postajami na Marsu.  
 
To pa zveni zares napredno. So nam pri tem na nek način pomagali ne zemljani?  
Menim, da je kot pri vseh ostalih rečeh, težko izključiti ne zemeljske vplive. Živimo v 
dimenzionalni ekologiji, katero naša družba zaradi zunajzemeljskega embarga Robertson 
Panela-a iz leta 1953, priznava le deloma. V juniju nekega leta je bil na poti nek NLP v bližini 
glavnega mesta v ZDA. CIA se je bala, da bi lahko prišlo do panike in postavila vrsto pravil, po 
katerih mora vsako poročanje o ne zemljanih in NLP v medijih spremljati tudi ''posmeh''. Njihov 
cilj je bil prikriti moč ne zemeljskih okupatorjev, ki odločajo o vsem in kontrolirajo našo 
zemeljsko elito.  
 
Torej je šlo za prevzem bele hiše s strani ne zemljanov?  
Celo za prevzem večine vlad po celem svetu. Britanska krona, londonski bankirji, Rockefeller-ji, 
Rothschild-i… Njih kontrolira zlobna ne zemeljska oblast. In zaradi embarga iz leta 1953 nihče 
ne ve nič o tem. Če kakšen učitelj ali vladni uslužbenec resno spregovori o tem, se ga osmeši, 
izgubi svoje delo in se ga uniči. Obama je ''slamnati mož'' ene svetovne vlade, katero se sedaj 
ravno vpeljuje. To se bo pričelo nekje v naslednjih 18-tih mesecih.  
 



 
 
Razburljvo. Kakšno vlogo pa pri tem igra DARPA?  
Vse to je sploh postalo mogoče skozi tehnične zmožnosti DARPA, npr. skozi Facebook. Po 
vsem svetu ima milijardo uporabnikov. V severni Ameriki je 77% uporabnikov spleta tudi 
članov pri Facebook-u. Facebook izpodriva kvazi splet in izvaja strategije, ki so prvotno izvirale 
od DARPA. Splet sam je iznajdba DARPA, takrat v 80-tih letih so ga imenovali ''Arpanet''. Sedaj 
pa uporabljajo premišljene informacijske algoritme za opazovanje slik in vsake interakcije pri 
Facebook-u. To je še hujše kot 1984! Ljudje prostovoljno predajo svoje privatno življenje temu 
vladnemu uradu. To pa se popolnoma ujema s ''Popolno informacijsko zavestjo'' DARPA. 
  
Kaj pa ima vlada od tega, če pozna vso to neumno ''sranje'', ki ga ljudje tam 
proizvajajo in ''povezujejo''? Ne zveni prav grozeče.  
No ja, če želite nadzorovati določeno osebo, potem je vladi poznano popolno življenje te 
osebe. Moj prijatelj, NLP zgodovinar Richard Dolan, je skoval pojem, ki opisuje to novo elito: 
Civilizacija drobcev. Ločeni so od civilnega ustavnega dela Zemlje, torej od nas ljudi. Živijo v 
drugem svetu in imajo teleportacijo,  potovanja skozi čas, postaje na Marsu, dostop do 
antigravitacijskih vozil … Britanski ''hacker'' Gary McKinnon se je spotaknil ob tem, objavil 
zadevo in od takrat naprej ga imajo ZDA zaprtega. Prejšnji teden je Obama odklonil izročitev 
McKinnon-a, čeprav ga je David Cameron med obiskom prosil za to. To je to, kar v glavnem 
izvaja DARPA.  
 

 



   
Kako velika je ta skupnost? Vedo vsi mogočni o tem?  
To je nekakšna globalna kultura. Nekateri dokazi, ki smo jih lahko našli, kažejo na to, da so 
podzemne postaje na Marsu-to samo ocene, ker je to vse tajno-nudijo zatočišče med 600.000 
in dvema milijonoma ljudem. Oni pridejo do tja s teleportacijo in potovanjem skozi čas. Eden 
od naših virov, Michael Ralph, je leta 1976 odpotoval na Mars in tam preživel 20 let do leta 
1996, potem pa so ga isti dan, na kateri je 1976 odpotoval, pripeljali nazaj, da ljudje na Zemlji 
ne bi opazili, da je bil odsoten. Te postaje skrivajo v času in prostoru. Toda to je znanost in 
vedenje o tem še ni dopotovalo v našo kulturo.  
 
Zakaj obstajajo te postaje in civilizacija drobcev?  
To je sedaj že očitno. V Fukušimi so sprostili  enormno količino sevanja, katero lahko krmilijo s 
sposobnostjo meteorološkega vojskovanja HAARP-a [HAARP - civilen in vojaški raziskovalni 
program na Aljaski, kateremu nekateri očitajo, da manipulira vreme in potrese, kakršen je bil 
povzročen na Japonskem]. Medtem, ko prinašajo sevanje v Ameriko, ustvarjajo tudi tornade 
preko HAARP in GWEN stebrov (op. prev. stebri za mobilno telefonijo in klic v sili). Padavine 
potem prinesejo sevanje do tal. Tako naj bi ubili splošno prebivalstvo. Fukušima je program 
globalne elite, ki po nalogu negativnih ne zemljanov izvaja genocid in ekocid.  
 
Zlobni ne zemljani?  
Da. Veš, to ni nič novega. Britanski prestol je že 300 let, odkar so se pričele vojne za opij proti 
Kitajski, zaposlen le s tem, kako ljudske mase spraviti pod drogo.  
 
Zveni apokaliptično.  
To je znanstveno dokaj korektno. Dobra novica pa je ta, da bodo dobri ne zemljani, ki so nas 
ustvarili, osvobodili naš planet in bo to pomenilo konec vsega tega. To se bo verjetno zgodilo 
sredi tega desetletja. Kmalu se bodo vrnili in nas osvobodili.  
 
Kakšne dokaze za to lahko pričakujemo v prihodnjih parih letih?  
Obama bo svojo 2012 kampanjo zgradil na osnovi strategije ''Mir in varnost'' na srednjem 
vzhodu. V začetku leta 2013 bo potem prišlo do operacije pod lažno zastavo, do jedrskega 
napada na Washington ali do nečesa podobnega z namenom, da lahko razglasijo vojno pravico 
in tako zopet pridejo košček naprej k eni svetovni vladi. To ni nobena točna napoved, temveč 
le ena možnost. Očitno je, da Obama prej služi okupaciji negativnih ne zemljanov kot daje 
prednost človeštvu.  
 
No ja, upam, da imaš prav s pozitivnimi ne zemljani. Hvala lepa.  
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