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Guanajuato Anomalie, Portalen, Drones - Anéeka van Temmer (Buitenaards Contact) 

 

Robert: Weet jij of die magnetische anomalie in Guanajuato in Mexico echt is? 

 

Anéeka: Ik heb het gisteren al onderzocht. Eerst dacht ik dat het grote portaal Frequentie 

harmonischen waren die zich op die plaats openden en convergeerden in Guanajuato Mexico dat een 

plaats is waarvan bekend is dat er veel paranormale activiteit is, en ze hebben er zelfs mummies. 

Het portaal laat zo'n soort voetafdruk achter. Omdat het iets is dat kunstmatig gecreëerd is en het 

weer of het magnetische volgt de Frequentie harmonieën die het portaal in het centrum creëren en 

het manifesteert zich als precies die geometrie. Dus er is een soort zone van belangrijk magnetisme 

door leylijnen daar. Zoals Gizeh of Stonehenge. Onder andere plaatsen. 

 

Dus, plaatsen met een sterke natuurlijke magnetische dynamiek worden gebruikt om de efficiëntie 

van het portaal te verhogen. Daarom is Guanajuato berucht om zijn paranormale activiteit. 

 

Robert: Dus je bedoelt dat er daar een kunstmatige poort is? 

 

Anéeka: Ja, dat zou magnetisme zijn veroorzaakt door hoge of grote kracht kunstmatige portaal 

activiteit. Zoals om personeel en zelfs machines op een planeet te brengen. Of te extraheren. De 

technologie zou buitenaards zijn. Federatie niveau. 

 

Maar er zit nog een kant aan. Alles wijst op een portaal. Behalve één ding. 

 

Toen er een paar dagen geleden magnetische activiteit was boven Buenos Aires (overigens van 

natuurlijke oorsprong en met een heel andere dynamiek dan Guanajuato, Mexico) werden de 

magnetometers van de neusantenne van ons schip geactiveerd. Maar in de zak van Mexico waren ze 

dat niet. En ik kwam daar alleen achter omdat ik het online zag. Dus, ik deed mijn onderzoek en 

trok de conclusie van hierboven. 

 

Maar het simpele feit dat de supergevoelige magnetometers op de neus van het schip niet 

geactiveerd werden, wijst voor mij op iets anders. Een portaal zo'n grote opening op Aarde en in het 

semi-equatoriale gebied, waar ons ruimteschip elke 82 minuten vlak langs komt, zou onmiddellijk 

alarm slaan. Stealth-technologie om niet ontdekt te worden door schepen als het onze? Ik denk het 

niet. 

 

En dat is omdat het door mensen werd ontdekt met veel rudimentairder technologie en zelfs radar, 

dat is verstrooide en slecht gelokaliseerde eenvoudige microgolven. Dus, dat is het niet. Het lijkt me 

nu iets anders. Dat iemand mensen probeert te laten geloven dat er een poort is geopend op die 

plek, maar in werkelijkheid is er niets geopend. Ik bedoel het is allemaal mediatiek ** 

 

Het is weer zoals de robot op Mars die eigenlijk in Devon Canada staat of in de Mojave woestijn 

buiten Los Angeles. 

 

Dit is om verwarring te zaaien en vermaak te bieden aan conspiranoïden, om ze te laten rennen en 

niet te kijken naar wat er werkelijk gebeurt. Ik ben niet zo makkelijk voor de gek te houden. Er is 

daar niets gebeurd. Als iemand het zou weten, ben ik het wel. 

 

Ik passeer die plek elke 82 minuten, of bijna, en mijn sensoren staan 24/7 aan omdat ik kijk naar 

aardbevingen, HAARP-activiteit (de nieuwe niet de oude) en ik kijk naar Portalen die opengaan of 

magnetische craft activiteit onder andere dingen. Als er iets gebeurt, weet ik het. Als iemand zijn 

broodrooster aanzet, weet ik het. 

 

Er is er ook een verschenen in Australië. Ik geloof het niet. Voor mij is dat de radar die is veranderd 

of iemand die mensen laat geloven dat daar een portaal is geopend. Natuurlijk, dit zijn mensen die 

weten hoe portalen eruitzien op magnetometers. Ons schip kan een broodrooster detecteren dat 

aangezet wordt. Natuurlijk, we zouden dat ding zien, zo groot en dat deden we niet. Ik krijg de hele 
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tijd magnetometerrapporten van kleine en middelgrote Portalen die openen en sluiten op Aarde. Zo 

gevoelig is de magnetometer. 

 

Robert: Zou het kunnen dat ze het vanuit de ruimte doen? 

 

Anéeka: Niet vanuit de ruimte. Ze veranderen de gegevens van de weerstations. Ik weet zeker dat 

het niet bestaat of heeft bestaan, het is alleen maar media. Dus samengevat. Ja, het lijkt op een 

portaal, het is wat een groot portaal zou doen door het magnetisch klimaat te veranderen. Maar ik 

denk dat het alleen ter afleiding is. 

 

Een echte verscheen boven Argentinië. En ze verschijnen niet alleen daar maar over de hele wereld 

en het is natuurlijk. Magma verplaatsingen meer dan wat dan ook. Het is normaal. En die ene werd 

opgevangen door de magnetometer van het schip. Echt, maar natuurlijk. 

 

Gosia: En wat zou er gebeuren als iemand toevallig door die poort loopt? 

 

Anéeka: Als het kunstmatig is, is alles erg gelokaliseerd en gecontroleerd. Dat zou niet gebeuren. 

Als het natuurlijk is, dan ja kan het hen overal brengen waar het portaal verbinding mee maakt. En 

zo is het altijd geweest. 

 

Op deze afbeelding zijn op het aardoppervlak de sterkste magnetische punten te zien als pieken in 

rood. Blauw zijn valleien zonder sterk magnetisme. De punten kunnen stabiel zijn, altijd op de top, 

sommige variëren stijgen en verdwijnen met de beweging van het Magma en de Black Goo. Dit 

beeld moet geanimeerd worden, want het verandert van moment tot moment. 

 

Magma beweging veroorzaakt magnetische anomalieën. 

 

De pieken in rood zijn plaatsen van groot magnetisme. Maar waarom ze erg magnetisch zijn, 

varieert. Van een of andere machine op die plek. Een super collider. Portaal. Elektrische generator. 

Of planetaire natuurlijke dynamiek. 

 

Robert: Dus, heeft de Black Goo invloed op de magnetische opening van een portaal? 

 

Anéeka: Ja, want net als magma, is het een vloeistofstroom geladen met zware metalen met 

magnetische ladingen. 

 

De Black Goo is een planetaire vloeistof die tussen de tektonische platen stroomt en beweegt door 

de verschillende druk tussen de platen, waardoor rivieren of stromen diep in de aardkorst ontstaan 

die op hun beurt punten van grotere stroming of rivierkruisingen creëren, die leylijnen en 

magnetische anomalieën vormen. 

 

Ja, het veroorzaakt het openen van natuurlijke Portalen omdat magnetisme frequenties zijn, van 

nature is het hetzelfde. Met andere woorden, het magnetisme heeft een Frequentie. Maar het 

magnetisme omhult alles in de omgeving en dat staat onder zijn invloedssfeer. 

 

Als de frequenties die het willekeurig creëert overeenkomen met die van een andere plaats of plek, 

wordt een magnetische kruising geproduceerd met een vortex of keel, omdat alle magnetisme twee 

polen heeft, de positieve + en de negatieve - en de communicatie of stroom tussen de twee vormt 

een torus en elke torus heeft een keel of kern en creëert daarin een brug of portaalpunt OF Einstein 

Rosenberg Brug (Wormgat) 

 

Het enige dat gedaan moet worden of waarop gewacht moet worden is dat de Frequentie 

overeenkomt met die van een andere plaats, door correspondentie binnen dezelfde planeet, 

waardoor een verbinding <<< >>> tussen twee punten ontstaat. 

 

Robert: Maar het Black Goo heeft toch een soort geheugen? Is het intelligent? 

 

Anéeka: Ja, het heeft geheugen omdat het kristallijn is. Zoals kwarts, of zoals een magnetische 

band. 
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Deze afbeelding hierboven toont een magnetische dynamiek. Het is de torus zoals die zich binnen 

elk elektromagnetisch veld bevindt. 

 

Gosia: Maar magnetisme geeft aan dat iets iets aantrekt. Wat zou wat aantrekken in dit geval? 

 

Anéeka: Niet dat het per se iets aantrekt. Het is een energetische dynamiek die gehoorzaamt aan 

een specifieke harmonische die een repeterend of cyclisch wiskundig systeem creëert dat een torus 

wordt genoemd. 

 

Gosia: En waarom wordt het dan magnetisme genoemd? 

 

Anéeka: Als neveneffect kan het dingen aantrekken die zich binnen zijn Frequentie bevinden, in dat 

geval ferrometalen. Maar het is slechts iets wat het kenmerkt, niet wat het definieert. Het is 

rechtstreeks verbonden met elektrische stromen in het algemeen. En op zichzelf met de vorming 

van zwaartekracht. 

 

Maar het trekt niets aan, eerder worden de dingen naar iets vasts geduwd. 

 

Robert: Anéeka, en waarom denk je dat de natuurlijke poort van Argentinië werd geopend? Door 

magmastromen, Leylijnen, Black Goo... Waarom? 

 

Anéeka: De magnetische anomalie boven Argentinië wordt gezien als iets zeer indrukwekkends 

omdat het nog nooit eerder zo met dat detail is getoond. Maar het is volkomen natuurlijk van 

oorsprong. Het komt door de beweging van tektonische platen, door de ring van vuur van de Stille 

Oceaan. 

 

De aarde is een enorme generator. Het is niet solide. Er is veel beweging tussen de platen en zij 

spannen en maken het Magma en het Black Goo los en dat maakt hoge snelheid, hogedruk torrents 

tussen de platen die elektrisch-magnetische fluxen creëren. 

 

Robert: Dus, hoe meer ijzerhoudende materialen, hoe meer natuurlijke Portalen er geopend kunnen 

worden? 

 

Anéeka: Het is verbonden, ja, maar je hebt geen ferrometalen nodig om het te openen. Het maakt 

het alleen duidelijker. Het is wat er gebeurt met de punten van evenwicht tussen de sterren, waar 

mathematisch een punt van zwaartekrachtconcentratie wordt gezien, maar dat hoeft er niet op te 

wijzen dat er een vast voorwerp op dat punt is. Zoals met de ontbrekende planeet volgens 

menselijke wetenschappers. Die ontbreekt niet, maar is het punt van evenwicht tussen vele kleintjes 

die gevormd worden alsof er maar één grote is. Dus, hetzelfde gebeurt met portaalplaatsen. Niet 

noodzakelijkerwijs is er op dat punt een leylijn (hoewel dat meestal wel gebeurt). 

 

Het is eerder een punt waar de planetaire dynamiek van de tektonische platen samenkomt om een 

magnetisch punt of knooppunt te produceren van voldoende kracht om een sterke magnetische 

draaikolk te openen die een Einstein Rosenberg brug of portaal zal produceren. 

 

Gosia: En waarom controleert u portaalopeningen? Om te controleren wat er in en uit gaat? 

 

Anéeka: Zeker. Om te zien welke niet-menselijke activiteit er is. En menselijke activiteit ook, want 

ik moet weten hoeveel mensen hun natuurlijke brood verkiezen boven het geroosterde. 

 

Maar serieus, want het is een indicatie van activiteit die niet van de algemene bevolking is. Het is 

een symptoom dat er daar iets gebeurt en dat het vanuit menselijk oogpunt ongewoon is. 

 

Robert: Zie je niet-menselijke activiteit? 

 

Anéeka: De hele tijd, maar dat is normaal. En ik bedoel de hele tijd. Er is bijvoorbeeld een 

astronomisch aantal niet-menselijke drones die 24/7 door het menselijk luchtruim zweven. Er is 

meer niet-menselijke activiteit dan wat je menselijke activiteit zou noemen. Drones zijn er in alle 
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soorten en maten. Ze worden sinds kort geclassificeerd als fast-walkers of mini-UFO's. UFO's en 

snelle wandelaars. Mini UFO-drones gebruiken de hele tijd Portalen om naar binnen en buiten te 

gaan. Maar ze zijn klein. 

 

Robert: En waarom gaan ze niet meer met mensen om, zullen velen vragen? 

 

Anéeka: Ze hebben de hele tijd interactie met mensen, maar ze beseffen het niet en dat is zoals 

het hoort te zijn. Want dit is hoe de Aarde werkt, de illusie van er te zijn met zulke ruwe en 

elementaire omstandigheden. 

 

Daarbij komen dan nog de natuurlijke Portalen die ook steeds opengaan, open blijven en weer 

sluiten. Omdat de tijd die het duurt in elke cyclus varieert van nano seconden tot minuten of dagen 

van opening. 

 

Gosia: Waarom komen deze mini drones binnen via Portalen en niet gewoon afdalen in een baan 

om de aarde? En waar komen ze vandaan? Van wie zijn ze? 

 

Anéeka: Ze dalen ook af vanuit een baan om de aarde. Ze gebruiken alleen de mini-Portalen omdat 

dat praktischer is. Ze komen van schepen in een baan om de aarde, of zelfs van verre planeten. 

Soms komen ze ook uit parallelle dimensies. Dit om de activiteiten van hun deelgenoten te 

monitoren en te controleren. 

 

Gosia: Dus, de ET's sturen drones om menselijke zaken in de gaten te houden, en dan houden 

andere ET's, jij dus, die ET's in de gaten? 

 

Anéeka: Ja, het is een constante. Iedereen kijkt naar elkaar. 

 

Gosia: Waarom sturen ze drones van parallelle dimensies hierheen? 

 

Anéeka: Om te onderzoeken, zoals jij de jouwe naar de hunne zou sturen om te zien wat daar 

gebeurt. Alles is controle, alles is intelligentie, om te weten hoe te reageren. Maar op zich zijn er 

100 keer of meer, meer niet-menselijke drones in de lucht dan menselijke vliegtuigen. 

 

Dit vliegtuig botste frontaal op een drone met een bol van 110 cm, zoals die wij gebruiken. Ook zijn 

veel van de luchtvaartongevallen waarbij vreemd materiaal in straalmotoren terechtkomt, niet van 

vogels maar van niet-menselijke drones. De drone overleeft het. 

 

Robert: Wat zit er in een drone? 

 

Anéeka: Binnenin een 110 cm drone: Holografische Quantum computer, real-time 

transmissiecentrum gebaseerd op Muon, sensoren van allerlei soorten, Magnetometers, camera's 

onder andere. Zwaartekracht annulerende motor... dat soort dingen. 

 

Gosia: En wat ontdek je met je drones, als je ze stuurt, naar andere dimensies? 

 

Anéeka: Dat in wezen de dingen hetzelfde zijn als hier. Ze worden de hele tijd gestuurd, zoals de 

Suzy die komt en gaat. 

 

Robert: Zou je reverse engineering kunnen doen op die drones? 

 

Anéeka: Als het gevangen kan worden misschien, maar het zou tientallen jaren duren alleen al met 

metallurgie, en andere tientallen jaren met computers. Het is niet echt haalbaar. Ze kunnen alleen 

dingen retro-engineeren die in de verste verte lijken op wat ze op Aarde hebben, want het meeste 

van die niet-menselijke technologie is onbegrijpelijk. 

 

Gosia: En zijn deze drones altijd al gestuurd, al millennia lang? Of is het iets nieuws? Want nu pas 

komen deze drone trends naar buiten. Dus om de een of andere reden ook 'ET' drones. Maar ik kan 

me voorstellen dat ze al eerder moesten bestaan. 
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Anéeka: Al duizenden jaren, zo niet miljoenen. Omdat tijd niet is zoals ze zeggen dat het is. En het 

is cyclisch ook. Het enige nieuwe is dat de mensen met hun drones en met hun technologie het punt 

bereiken waarop ze detecteren dat er niet-menselijke drones zijn. Maar die zijn er altijd al geweest. 

 

En daar komen nog soorten dieren en insecten bij die niet 3D zijn, maar 4D. Dus, veel van wat ze 

zien zijn insecten en wezens onbekend voor hen. Meer dan alles insectoïde in de natuur. Semi-

etherisch voor de Aarde. Dat is het geval met de zogenaamde "Rods". Dat zijn ongedierte. Behalve 

dat ze niet 3D zijn, ze zijn niet helemaal in die realiteit. Ze zijn meestal minder dan 10 cm. 

 

Robert: Wat zou er gebeuren als we er een zouden vangen? 

 

Anéeka: Het zou uit de fles ontsnappen, zoals Yázhi dat uit haar kamer doet zonder de deur open te 

doen. 

 

Robert: Maar het is merkwaardig dat de camera's het vangen. 

 

Anéeka: De camera's wel, vooral de infraroodcamera's. Daarom verkopen ze gewone mensen niets 

meer met echt infrarood. Omdat de gewone bevolking dan allerlei insecten en dingen zou gaan zien 

die niet mogen en vragen zou gaan stellen. 
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