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Wszystko zaczęło się w byłym ZSRR, kie-
dy KGB postanowiło zmusić rosyjskich 
naukowców do stworzenia urządzenia 
do regeneracji kosmonautów. Jego celem 
było wygranie z kosmonautami z USA 
długości pobytu w kosmosie i jak nam 
wiadomo z historii, Rosjanie spędzili tam 
437 dni, a Amerykanie jedynie 84 dni. Ci 
z Państwa, którzy interesują się historią 
kosmosu, wiedzą jak specjalne warunki 
tam panują od przeciążeń do destrukcji 
organizmu, dekalcyfikacji, deminerali-
zacji tkanek i kości, zakwaszenia polem 
magnetycznym, nacisku na stawy, czy fi-
bromialgii. Jako ciekawostkę powiem, że 
robiąc pomiary przed wylotem, przy dłuż-
szym pobycie w kosmosie ciało człowieka 
wydłuża się o około 7 cm, a po powrocie 
zmniejsza się o około 2 cm. Tak więc sami 
Państwo rozumiecie, jakie destrukcje za-
chodzą w organizmach, gdy w tak krót-
kim czasie mamy około 9 cm ruchu w na-
szym szkielecie. Rosjanie po spełnieniu 
swoich priorytetów odstawili urządzenie 
praktycznie do lamusa.Następnie to urzą-
dzenie dostrzegli francuscy naukowcy 

śledzący technologiczne rozwiązania. 
Wówczas padło pytanie – czy urządze-
nie, które jest w stanie regulować tak 
potężne destrukcje w organizmie, można 
wykorzystać także do leczenia ludzi? Po-
stanowili wykupić patent na urządzenie 
oraz trochę je zmodyfikować i usprawnić. 
MILTA to jedyna na świecie kombinacja 
światła w połączeniu z polem magne-
tycznym. Dokładnie mówiąc, jest to kom-
binacja światła z tunelem magnetycznym, 
dzięki któremu wiązkę światła możemy 
przenieść do ponad 13 cm w głąb ciała. 
Unikatowość tego urządzenia to odpo-
wiednio dobrane różne wiązki światła, la-
serów, podczerwieni, ultrafioletu i ledów 
oraz światła skupionego i rozproszonego, 
które zebrane są w programy mające róż-
ne zadania w urządzeniu.

W zależności od rodzaju medycyny urzą-
dzenia MILTA są wyprofilowane pod 
daną kategorię medycyny. Największą 
popularnością na świecie cieszą się na-
stępujące modele:
1. MILTA PLUS — choroby immunolo-

giczne, chirurgia, medycyna regene-
racyjna i rehabilitacyjna. To najpopu-
larniejsze i najbardziej wszechstronne 
urządzenie,

2. MILTA DERM — medycyna estetyczna, 
3. MILTA GIINECO — ginekologia oraz 

ginekologia estetyczna,
4. MILTA HEAD wraz z hełmem do 

leczenia chorób neurologicznych, 
zwłaszcza głowy, przeszczepów wło-
sów oraz innych problemów związa-
nych z głową i włosami,

5. MILTA DENT — ostatni model, który 
miał premierę w grudniu 2018 roku 
na targach dentystycznych w Paryżu.  

Czyli już wiemy, że możemy posłać światło 
do każdego organu, dzięki temu, że znaj-
duje się w tunelu magnetycznym. Teraz 

pora na niespodziankę numer dwa: istotą 
jest obecność stałego pola magnetyczne-
go z tego powodu, że tunel magnetyczny 
ma spektakularne oddziaływanie na po-
tencjalną energię komórkową, krążenie 
krwi, drenaż limfatyczny, wzrost ko-
mórek macierzystych, naprawę mine-
rałów itp. Początkowo wszystkie lasery 
i miękkie lasery emitujące sztuczne świa-
tło emitują pole lewoskrętne niezgodne 
z funkcjami żywych organizmów. Tunel 
magnetyczny przekształca to pole w zwy-
kłe pole prawoskrętne, a następnie emisja 
fotoniczna staje się w pełni zgodna z ak-
tywnością biologiczną. Jest ona całkowicie 
identyczna z naturalnym światłem sło-
necznym. Aż 124 000 badań medycznych 
potwierdza sprawdzone działanie tych 
technologii. Niektóre prace doczekały się 
nominacji do nagród Nobla. Od strony 
naukowej tego typu urządzenie nie pozo-
stawia złudzeń. Problemy z niezrozumie-
nia możliwości tego urządzenia wynikają 
tylko z trzech rzeczy: brak wiedzy, brak 
zrozumienia wiedzy oraz brak wiary. 

Nazwa MILTA powstała ze składowych 
części urządzenia z języka angielskiego:
M — Magnetic (magnetyczny),
I — Infrared (podczerwony),
L — Light (światło),
T — Therapy (terapia),
A — Application (aplikacja).

W samej tylko Francji jest około  
3 000 000 urządzeń wykorzystywanych 
w różnych dziedzinach medycyny. MILTA 
jest także bardzo popularna w kręgach 
sportowych - wykorzystywana zarów-
no do poprawienia formy sportowców 
przed zawodami, jak i do ładowania do-
paminy czy serotoniny przed zawodami. 
Dzięki temu urządzenie niweluje zmęcze-
nie podczas zawodów sportowych, czyli 
mamy tutaj formę legalnego dopingu. 
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W pierwszym kraju 
Europy Wschodniej — 
Polsce mamy już kilka 
urządzeń. Najwięcej 
ich jest w Warsza-
wie. Z relacji lekarzy 
urządzenie świetnie 
sprawdza się przy 
różnych schorze-
niach. Przy wszyst-
kich poważniejszych 
chorobach działanie 
zasadnicze skupia się 
na całkowitym od-
budowaniu systemu 
immunologicznego. 
Jedynie około 20% aplikacji skupia się 
na miejscu, gdzie jest widoczny lub od-
czuwalny symptom choroby. Bardzo po-
pularny jest tzw. protokół regeneracyjny, 
który ma za zadanie natlenić i uruchomić 
lepszy przepływ krwi poprzez naświetle-
nie głównych tętnic i serca, oczyszczenie 
i zregenerowanie wątroby, nerek i jelit, 
przeprowadzenie biostymulacji i bioge-
neracji grasicy i szyszynki, jak również 
zasymulowanie punktu mlecznego, który 
znajduje się w odległości 3 palców poniżej 
pępka.

Możemy przyśpieszyć procesy goje-
nia się ran czy rehabilitacje. Urządzenie 
działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo, 
przeciwobrzękowo oraz gojąco. Istnieje 
specjalny tzw. uniwersalny program, któ-
ry posiada te 4 funkcje w jednej aplikacji. 

Przez użycie urządzenia następuje tele-
portacja fotoniczna. Pole magnetyczne 
reguluje błony komórkowe, a więc nastę-
puje natlenienie hemoglobiny, czyli za-
czynamy mieć więcej składników odżyw-
czych. Następuje stabilizacja minerałów, 
czyli jednym słowem natlenienie proce-
sów ATP. Główna akcja fotoniczna zacho-
dzi na poziomie mitochondriów. ATP z ko-
lei jest odpowiedzialne za syntezę białek, 
a jeżeli tego nie ma, wszystkie procesy 
w organizmie są mocno zaburzone, a to 
prowadzi do stanów chorobowych. Dzięki 
zrozumieniu tego mechanizmu medycy-
na zaczyna być coraz bardziej otwarta na 
wszystkiego rodzaju tzw. terapie tlenowe.

Jest ponad 124 000 publikacji naukowych, 
które można znaleźć na PUB MED LLLT opi-

sujących technologię użyte w MILCIE. W Eu-
ropie Zachodniej wykorzystuje się tę tech-
nologię szczególnie w neurologii. Komórki 
macierzyste za każdym dotknięciem ekra-
nów są aplikowane do naszego organizmu, 
a co to oznacza, większość z nas dobrze wie…

Oczywiście możecie Państwo wyko-
nać zastrzyk za jedyne 500 000 złotych 
albo zakupić sobie urządzenie MILTA 
POD (przenośny emiter słuchawkowy) 
z 14 podstawowymi programami oraz 
czasem pracy w terenie do 8 godzin bez 
użycia elektryczności. Zdaje się, że po 40. 
lub 50. roku życia Waszym celem mniej 
stają się gadżety, a bardziej długowiecz-
ność w dobrym zdrowiu.

Chciałbym napisać parę słów na temat 
możliwości stosowania urządzenia w me-
dycynie i chirurgii estetycznej oraz gine-
kologii i ginekologii estetycznej. MILTA 
usuwa nawet 20-letnie rozstępy i łagodzi 
ostre stany zapalne. Usuwanie cellulitu 
zaczynamy od wewnątrz, a kończymy 
lokalnie na zewnątrz. Użycie MILTY zapo-
biega hiper pigmentacji po stosowaniu za-
biegów mezoterapii czy lasera frakcyjne-
go w gabinetach medycyny estetycznej. 

Na koniec, w kwietniu Francuzi zain-
stalowali w tym roku MILTE i przepro-
wadzili szkolenia dla lekarzy w jednej 
z najbardziej prestiżowych klinik — Mayo 
Clinic w Stanach Zjednoczonych. Poniżej 
zamieszczam pamiątkowe zdjęcia z tych 
warsztatów.  

Czyż nie nasuwa się tu znowu wniosek, że 
powinniśmy się uczyć od najlepszych?Mak-
symalny dzienny czas naświetlania:

XX 30 do 40 minut w przypadku dzien-
nego leczenia,

XX 20 minut w przypadku leczenia dwa 
razy dziennie,

XX 15 minut w przypadku leczenia trzy 
razy dziennie.

Podczas dziennego leczenia czas między 
zabiegami musi wynosić przynajmniej 6 
godzin.

Liczba zabiegów:
XX ostre przypadki (infekcje, uraz itp.): 

1 do 3 razy dziennie,
XX przewlekłe przypadki: 1 do 3 razy 

w tygodniu.

Korzyści z zabiegów można zobaczyć 
w ciągu pierwszego tygodnia lub dłużej, 
w zależności od reakcji pacjenta.

Przeciwwskazania do stosowania urzą-
dzenia MILTA:
XX rozruszniki serca,
XX metalowe zastawki serca (zastoso-

wania kardiologiczne), 
XX emisja w górnym obszarze serca inna 

niż 5 Hz,
XX bezpośrednie emisje na gałki oczne,
XX kobiety w ciąży: obszary brzuszne 

i lędźwiowo- krzyżowe.

NATURALNE LECZENIE

Marcin Maciocha

TECHNO-MED FRANCE

Marcin Maciocha

Ul. Dolna 8, 37-418 Krzeszow

tel+33659963458

m.maciocha@orange.fr

www.so-check.pl


