
¤ Indtil for 150 år siden tilpassede mennesket  sig en ren Verden 

og siden på alle områder en i tiltagende grad forurenet Verden. 

Netop forureningsmiljøet er et miljø der befordrer den  menne-

skefjendske ”mikrobeverden” dvs svampe, bakterier  og virus, 

samtidig med at ny forskning viser at psykiske ”programmer” i 

og på cellernes inderste - DNA virker som en ”magnet” på mi-

krobeverdenen; men også menneskets indre miljø er på grund af 

fødevarer uden ”Livskraft” fuld af forurening, ligesom de store 

mængder medicin  indtaget fra den spæde barndom har gjort 

deres til denne indre mikrobe- ”fjendeverden”, hvor allergi og 

intolerance blot er nogle af ”resultaterne”.                                    
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Det er vigtigt at fremhæve, at der ikke finder en af-
skærming sted og ejheller en eliminering af forstyr-
rende/ patologiske felter. TMK’s anbringelse i det 
forstyrrende felt medfører, at  natursignaturens infor-
mationer  blander sig med det forstyrrende felt. Po-
pulært kan det udtrykkes sådan, at det forstyrrende 
felt dermed bringer de naturlige signaturer fra TMK 
ind i den organisme ( dyr eller menneske) som måtte 
befinde sig der, hvorefter der i den aktuelle organis-
me finder en vekselvirkning sted mellem de naturli-
ge signaturers indvirkning og det forstyrrende felts 
indvirkninger  
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De originale bbh passive TransMaterielle Katalysatorer 
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