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Študija o organskem siliciju, uredil Marc Lecoq 
(Seminarji v Franciji leta 2002) 
 
Vsebina brošure je zgolj informativne narave in ni namenjena za diagnosticiranje ali 
zdravljenje. Organski silicij ni zdravilo. 
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Uvod 
 
Leta 1810 je Berzelius odkril silicij (Si). 
E. Werner je dokazal prisotnost organskega silicija v tkivu živih bitij. 
Ta element je podoben ogljiku in je prisoten v sestavi velikega števila mineralov (silicij, 
silicijev karbonat, silikat, itd.). 
Poleg tega je najpogostejši kemijski element v litosferi (25 %) za kisikom (46,60 %); v vodi ga 
dobimo v topni obliki. 
Je tudi pomemben element za nekatere rastline in stročnice. Žito proizvede 150 kg silicija na 
hektar zemljišča. 
 
V človeškem telesu je silicij prisoten v vseh celicah in ima obrambno vlogo. 
Dobimo ga v kosteh, koži in kožnih priveskih, zobni sklenini, aorti, lečah, mišičnem tkivu, 
trebušni slinavki, ščitnici, jetrih, ledvicah, srcu, pljučih, vranici, možganih, nadledvičnih žlezah, 
priželjcu, stenah žil in v krvnem obtoku (= 5 mg/l). 
 
Silicij je torej univerzalen element v človeškem telesu, kjer ga dobimo v različnih oblikah, in 
sicer prostega, topnega v vodi ali v kombinaciji z beljakovinami in maščobami. Zato lahko 
pritrdimo, da je vsaka bolezen ali funkcionalna pomanjkljivost do neke mere povezana s 
pomanjkanjem silicija. 
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Vir silicija 
 
Človeška bitja imajo pravi »vir silicija«. 
V človeškem telesu je v povprečju od 5 do 7 g organskega silicija, to pa predstavlja večjo 
količino v primerjavi z drugimi pomembnimi elementi za organizem (železo in baker). Ta vir se 
z leti zmanjšuje in na podlagi njegovega aktivnega deleža, obstaja več ali manj verjetnosti, da 
ostanemo zdravi ali zbolimo. 
Raven silicija je povezana s stopnjo naravnega staranja. 
Njegova prisotnost pomaga pri resorpciji kalcija, zagotavljanju trdnosti kosti, prožnosti mišic 
in kit. S sodelovanjem pri sintezi elastina in kolagena obnavlja kožo, lase, nohte in stene 
krvnih žil. 
V kolikor so prisotne težave pri skladiščenju, je potrebno zagotoviti dnevni vnos. 
Pomembno je poudariti, da se kakovost in zmogljivost absorpcije s starostjo zmanjšuje. Torej 
staranje zajema več vplivov, ker se količina teh elementov neizprosno zmanjšuje; človek ni 
sposoben pretvoriti mineralnega silicija, ki ga zaužije, v organski silicij. Mikroorganizmi in 
rastline (avtotrofne) pa so sposobne neposredno absorbirati minerale. Žival in človek, ki sta 
heterotrofna, lahko absorbirata le tiste minerale, ki jih pred tem presnovijo rastline ali 
pretvorijo mikroorganizmi. Prehranski vnos v obliki silicijevega praška (rastline) ali silicijevih 
kislin (salicilne kisline), niso zadosten vir, ker jih silicij v koloidni obliki naredi slabo bio-
razpoložljive. 
 

Bio-razpoložljivost 
 
Izključno organska oblika silicija je biološko razpoložljiva in biološko aktivna. 
Izključno organski silicij ima lastnosti visoke biološke razpoložljivosti in je neposredno 
prebavljiv. 
Ta izjava o organskem siliciju je rezultat številnih študij, ki so jih opravili raziskovalci in 
zdravniki v obdobju več let (1957-1994). 
Na začetku so se raziskave izvajale na filmu iz amorfnega silicija (nekristaliziranega), ki je 
topen v vodi in ki se nahaja na površini nekaterih kristalov kremena. Po študiji nekaj tisoč 
vzorcev je bilo jasno, da je film iz silicija obdelan z organskimi kislinami mikroorganizmov 
(bakterij in diatomej), ki se nahajajo na njihovi površini. Pregledna zbirka filmov iz silicija 
dokazuje, da so mikroorganizmi tisti, ki proizvajajo razmeroma pomemben delež organskih 
silikatov v biološkem in geološkem ciklu silicija. 
Silicijev film tako postane organski in vodotopen. 
Šele v tej obliki organski silicij učinkovito deluje na številne bolezni. V prvi vrsti deluje na vse 
vrste vnetnih procesov in v mnogih primerih zamenja kortizon, poleg tega pa tudi hitro lajša 
revmatske bolečine. Pri problemih s kožo, za izboljšano rast otrok, pri preprečevanju 
odstopanja obzobnega tkiva, za lajšanje vnetij dlesni ali vnetij očesne veznice je organski silicij 
dragocen zaveznik. 
V trinajstih letih (1982-1995) so raziskovalci zbrali dokaze njegove osupljive učinkovitosti pri 
zdravljenju številnih bolezni (glej naslednje strani). 
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I. Primerjalna študija 
 
1. Koloidni silicij 
 
Soli ali silicijeve kisline v rastlinah (preslici) ali mineralih, kot je npr. glina, so koloidne oblike. 
Koloid je vmesni sistem med trdnimi delci in tekočino, po videzu je podoben lepilu oziroma 
želatini. 
 
Koloidni silicij je sestavljen iz koloidov raztopljenih v vodi. Da bi premagal prebavno bariero, 
se mora združiti s prenašalcem. Slednji je nespecifičen protein, ki se poveže z različnimi 
elementi v sledeh in snovmi, ki mu dajejo prag nasičenosti. 
Zaradi tega praga nasičenosti postane koloidni silicij (sol ali kislina) težko absorbiran (okoli 
3%). 
Ta koloidni silicij, poleg tega, da se težko absorbira, draži tudi ledvice. V resnici lahko 
prekomerno zdravljenje z glino ali preslico povzroči nastanek ledvičnih kamnov, ki jih 
povzročajo karbonati, vsebovani v le-teh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Organski silicij 
 
Iz zgoraj navedenega sledi, da je organski silicij rezultat bakterijske in diatomejske 
»predprebave« silicijevega filma na površini kremenovega kristala. 
V predprebavi se nekatere aminokisline združijo z organskim silicijem in tvorijo spojino, 
silanol. 

Slika št. 1 
Absorpcija koloidnega silicija 

Silicijeve soli 

Želodčna kislina 

Sprememba v koloidni 
silicij 

Prebavni sokovi 

Prebavna bariera 

  !!!!!!!! 

!!!!!!!! 

Silicij + beljakovine v 
krvnem obtoku 
3 % absorpcija 
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Zaradi svoje topnosti v vodi in aminokislinskih prenašalcev ima organski silicij približno 70 % 
absorpcijsko stopnjo. Organski silicij je idealen za peroralno uživanje, prav tako pa prehaja 
tudi skozi kožo, zato ga lahko tudi enostavno nanašamo na kožo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Osnovno načelo: električno ravnovesje v celici 
 
Celična homeostaza izhaja iz električnega pojava polarizacije. Lakhovskyjeva teorija o 
celičnem nihanju je podala odločilen preobrat na področju raziskav elektromagnetne bio 
informacije. 
Lakhovskyjeve študije so potrdile, da so celice organizma oscilatorji in elementi električne 
resonance. 
Zato je Lakhovsky izjavil naslednje: »Življenje, ki ga vzdržuje harmonija vibracij, se lahko 
spremeni oziroma izbriše katero koli okoliščino, ki povzroča neravnovesje nihanj.« 
Nekatere znanstvene raziskave, ki so bile izvedene po letu 1920, so pokazale, da motnje v 
organizmu v večini primerov izhajajo iz električnega neravnovesja v celici. 
»Domnevamo lahko, da poteka pri bioloških sistemih električno nihanje v vzdolžni smeri med 
1011 in 1012 Hz. Do teh električnih nihanj pride zaradi dipolnih značilnostih celičnih membran, 
nekaterih vezi velikih molekul (vodik) in morda skupin nelokaliziranih elektronov« (H. Frolich). 
Zdravstveno stanje je neposredno povezano s stanjem celične polarnosti, in na tej ravni 
nastopi organski silicij (monometil silan triol). 
 
 
 

Slika št. 2 
Absorpcija organskega silicija 

Aminokisline 

Organski silicij 

Prebavna bariera 

Direktna absorpcija 

na ravni 

prebavnega trakta 

+ 70 % 

    AA AA AA 

ſ ſ ſ ſ ſ ſ 
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1. Silicij in vodik 
 
Med različnimi organskimi spojinami 
silicija, se silan trioli razlikujejo od 
silanolov in silan diolov zaradi 
prisotnosti ogljikovih atomov, ki se na 
naraven način vežejo na vodik1. 
Ta posebnost daje organskemu silicij 
dve vlogi: 

- antioksidativno 
- imunsko 

 
Molekula vodika predstavlja na robu 2 vzporedna neparna spin elektrona: to so biradikali, ki 
lahko nase vežejo proste elektrone, ki so podlaga za stabilno telo, ki prekine verižno reakcijo, 
ki jo ustvarijo prosti radikali. 
Prosti radikali imajo primarno vlogo encimske inaktivacije, mutageni učinek na nukleinske 
kisline in peroksidazen vpliv na fosfolipide celičnih membran. 
 
Antioksidativna vloga 
Imunska vloga 
Organski silicij zagotavlja povečanje aktivnosti receptorja antigena LA, označevalca celic 
ubijalk (natural killer cells). 
Pomembno vlogo ima imunski sistem, kajti silicij sodeluje v procesih proizvodnje protiteles in 
podpira pretvorbo LB v LT. 
Ta ima ključno vlogo pri biosintezi kolagena, proteoglikanov (sestavine jedra vezivnega tkiva) 
in hormonov, ki uravnavajo odpornost. 
Poleg tega povečuje silicij skupno število rdečih krvnih celic, sodeluje v strukturi vezivnega 
tkiva in ima anti-fibrozno vlogo. 
Pomaga zmanjševati simptome, povezane z boleznimi imunskega sistema, kot so na primer 
nočno potenje, povišana telesna temperatura, driska, izguba teže, bolezni bezgavk, itd. 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 POMEMBNO 

Monometil silan triol je sestavljen iz atomov ogljika in vodika, ki se vežejo na naraven način, torej ga ne smemo 

zamenjati s silicijevimi solmi z umetno dodanim vodikom. 

Oskrba z vodikom vsekakor destabilizira koloidno molekulo, vendar pa ne omogoča nikakršne molekulske 

rekombinacije. Poleg tega, da bi silicij postal organski, potrebuje prisotnost ogljikovih atomov povezanih z 

vodikom (edinstvena značilnost monometil silan triola). 

Monometil silan triol ima 70% absorpcijsko sposobnost in ne predstavlja nevarnosti za ledvice. 

 

 

 

R 

OH 

OH 

OH 

Silan trioli 
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2. Ponovno ionsko uravnovešenje 
 
Ker vsebuje organski silicij veliko nestabilnih ionov s pozitivnim in negativnim nabojem, pri 
združitvi z deficitarnimi celicami, sprosti, odvisno od situacije, pozitivne ali negativne ione, s 
čimer se ponovno vzpostavi polarnost, ko se reaktivira njihov električni naboj. 
 
Monometil silan triol je torej »ionski stabilizator« organizma, ki daje celicam sredstva in 
energijo za boj proti endogenim in eksogenim napadom. 
Plazmatska ali celična membrana ločuje vsebino celice od zunajcelične tekočine. Ta tvori 
bariero med notranjim prostorom in zunanjim okoljem, v katerem je ionski naboj drugačen. 
Membrana ohranja gradient ter električno in kemično razliko med obema stranema. 
Ker ima notranja površina negativen naboj, se ustvari membranski potencial, ki je odgovoren 
za celično izmenjavo. 
Poleg pasivnih mehanizmov (prehod ionov in molekul prek osmoze), obstajajo aktivni pojavi, 
kot so na primer »kalcijevi kanali«, G protein, ki omogočajo prenos signalov, prejetih izven 
membrane. 
Namen teh presnovnih procesov je neenakomerna oskrba s kisikom na celični ravni in 
izločanje odpadkov ter CO2. 
Te izmenjave morajo biti prekinjene, da se celica ne bi spremenila ali celo propadla. 
- Pomanjkanje kisika povzroči motnje v celični presnovi, ki omogoča kopičenje prostih 
radikalov s strupenimi učinki. To lahko povzroči degenerativne bolezni in omogoča neurejen 
ali neoplastičen razvoj. 
- Nenadzorovan presežek kisika je primerljiv z akumulacijo prostih radikalov in povzroča 
oksidacijske procese in dolgoročno gledano prezgodnje staranje celic. 
 
Kako rešiti ta problem asimilacije in celičnega razstrupljanja? 
Predhodno smo omenili, da bolezen izvira iz neravnovesja celične membrane, ki ni več 
sposobna pravilno uravnavati celične izmenjave. 
Molekula organskega silicija je polna nestabilnih ionov, ki so sposobni obnoviti polarnost 
oslabljene in propadle celice. 
Prisotnost aminokislin v organskem siliciju daje 
stabilnost molekularni strukturi. Silicij prodre v 
celico, obnovi potencial membrane in okrepi 
celično integriteto. 
V celici je silicij lociran v jedrcih in v mitohondrijih, 
glavnih virih energije v celicah, ki proizvajajo ATP 
(adenozin trifosfat sodeluje v celični presnovi in 
pri sintezi adrenokortikalnih hormonov) in v 
endoplazmatskem retikulumu, ki omogoča sintezo 
beljakovin in razstrupljanje ali inaktivacijo 
kemikalij, pesticidov, rakotvornih snovi itd. 
Celica, ki ponovno pridobi prepustnost 
membrane, je sposobna sprejeti hranila, ki jih 
potrebuje in odpraviti presnovne odpadke. 

Tekočina 

zunaj celice 

Tekočina 

znotraj celice 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Plazmatska 

membrana 
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Ob upoštevanju načela delovanja monometil silan triola, ki je močan in učinkovit proti radikal, 
naraven in organski, z neposredno asimilacijo je mogoče enostavno razumeti razširitev 
področja uporabe, saj lahko ta spremeni »površino« s povrnitvijo uravnoteženega celičnega 
življenja. 
 
 

III. Raznoliko področje delovanja 
 
Splošne značilnosti organskega silicija so zelo specifične: 
 
- je popolnoma prebavljiv za ljudi in druge sesalce 
- ni toksičen 
- prehaja tudi preko kože v telo 
- je združljiv z vsemi vrstami zdravljenja 
- ne povzroča neželenih učinkov 
- še danes ni znan noben antagonist silicija. 
 
 
1. Povzetek o fiziološki vlogi silicija: 
 
Silicij je osnovni sestavni del tkiv: mišic, kit in kosti 
 
Silicij zagotavlja trdnost okostja: kalcij potrebuje silicij in vitaminom C za proizvodnjo 
kolagena, ki je nepogrešljiv za prožnost in elastičnost tkiva (kosti, žile, kite, hrustanec, itd.). 
Silicij je osnovnega pomena za sintezo glikozaminoglikanov hrustanca. 
Uživanje silicija pri ljudeh, ki trpijo zaradi bolezni kosti, je pokazalo ponovno pridobitev 
mobilnosti in zmanjšanje bolečine. 
Poleg tega je bilo opaziti remineralizacijo dekalciniranih predelov in izginotje sklerotičnih 
predelov. Silicij pospešuje tvorbo kostnega kalusa zaradi zlomov kosti. 
Silicij se nabira v osteoblastih na mitohondrijski ravni. 
 
 
Silicij je eden od osnovnih delov strukture zdravih žilnih sten. 
 
Znižana stopnja silicija pri starejših ljudeh povzroča zmanjšanje žilnega tonusa. Silicij, ki ima 
lastnosti remineralizacije, pomaga pri preprečevanju žilne skleroze tako, da povečuje 
elastičnost, vzdržljivost in prepustnost elastičnih vlaken. 
V steni aorte, ki je zelo bogata z elastinom (ca. 40 %) in kolagenom, najdemo 
mukopolisaharide, ki tvorijo matrico: ti so izjemno bogati s silicijem (ca. 700 
mikrogramov/100 mg). 
S staranjem napredujejo ateromatozne lezije in obenem se v stenah arterij manjša 
koncentracija silicija. 
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Loepper in Golan, ki sta analizirala povezavo med aterosklerozo in stopnjo silicija v aortnem 
tkivu, sta ugotovila, da infiltracija lipidov vodi do zmanjšanja silicija v stenah žil: »Sklepamo 
lahko, da je znižana stopnja silicija v elastinu delno odgovorna za tanka elastična vlakna pri 
obolelih za aterosklerozo.« 
Študija, ki so jo izvedli Mars, Nebia in Nebuloni na 72 posameznikih, starih 61 let, je pokazala, 
da je v arterijah, ki jih je prizadela ateroskleroza, stopnjo silicija 14-krat nižja od tiste, 
ugotovljene pri ljudeh z zdravimi arterijami. 
 
Silicij je nepogrešljiv element za ohranitev celovitosti vezivnega tkiva in elastičnosti kože. 
 
Raziskave Zellerja in Odiersa so dokazale pomen silicija za ohranjanje celovitosti vezivnega 
tkiva. Ta vsebuje približno 30–40 % elastina in 2–3 % mukopolisaharidov. Koncentracija silicija 
v elastinu je enaka 200–500 mikrogramov/gram, v mukopolisaharidi pa od 300 do1250 
mikrogramov/gram. 
Iz tega sledi, da pomanjkanje silicija po 40 letu starosti povzroča suho kožo in nastanek gub. 
Organski silicij je izjemno orožje proti staranju kože in idealna rešitev za strije in vse težave, 
povezane s pomanjkanjem elastičnosti kože. 
 
Raziskave so pokazale pomembne rezultate silicija pri: 
 
- artrozi in preprečevanju osteoporoze 
- kostnih zlomih 
- tendinitisu 
- staranju kože ter pojavu krhkih las in nohtov 
- ranah, ulceracijah in aftah v ustni votlini 
- hiperholesterolemiji in hiperurikemiji 
- miopiji (silicij se uporablja v mladosti) 
- preprečevanju bolezni srca in ožilja 
- krčnih žilah 
- uravnavanju živčnega sistema in delovanju proti cerebralni atoniji in intelektualnemu 
primanjkljaju 
- hipertenziji 
- osteitisu in adenopatiji 
- alergijah 
- opeklinah, hematomih 
- boleznih jeter 
- glavobolih in migrenah 
- izboljšanju vzdržljivost pri naporih 
- pospeševanju procesa brazgotinjenja 
- je močno proti vnetno sredstvo 
- zaščiti pred rentgenskimi žarki 
- faktorju razvoja in rasti pri otrocih 
- ha un ruolo radio-protettore 
- motnjah vida (katarakta) 
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2. Prenos informacij in sinergija delovanja: 
 
Silicij ima pomembno vlogo pri prenosu podatkov. Za boljšo ponazoritev tega, pomislimo na 
njegovo uporabo v industriji. 
1) V računalniški industriji se silicij uporablja kot polprevodnik. 
2) V proizvodnji ur se kremen uporablja zaradi svojih piezoelektričnih lastnosti. Kremen 
omogoča prenos podatkov. 
Kaj imata skupnega kremen in organski silicij? 
Spomnimo se, da se delci silicija, ki se uporabljajo, nahajajo na površini kremenovih kristalov. 
Kremen je dioksidov silicij, medtem ko je pri organskem siliciju silicij vezan na organsko 
molekulo, na aminokislino: fizikalne lastnosti so podobne tistim iz kremena, ker silicij ustvarja 
frekvenco, ki pomaga ponovno vzpostavi električni potencial celice. 
Zato prevodne lastnosti organskega silicija krepijo aktivnost vseh molekul, ki so združene z 
njim. 
Poleg tega je silicij nujno potreben za utrditev kalcija; krepi delovanje cinka in bakra. 
 
 

IV. Zaključki 
 
Kljub splošni prisotnosti silicija v vseh celicah telesa, ga slednji vsebuje le 5–7 gramov, ki pa je 
predvsem prisoten v neorganski obliki. 
Sodobna prehrana, ki temelji na kruhu in rafiniranih sladkorjih ter sadju in zelenjavi, ki nimajo 
olupka in niso ekološko pridelani, vsebuje nedvomno malo silicija. 
Poleg tega znanstveni svet opaža vedno večji porast degenerativnih obolenj, avtoimunskih 
bolezni, obolenj srca in ožilja ter raka. 
Kot je bilo že prej omenjeno, se zdi, da je organski silicij poglaviten element v boju proti 
staranju. 
 
 

V. Uporaba 
 
OPOMBA: 1 odmerek = 10 ml 
 

A. Peroralna 
 
Uporablja se za vzdrževanje splošnega stanja dobrega počutja, v odsotnosti specifičnih 
bolezni. Priporočljiv v primeru napora, nespečnosti, utrujenosti, pomanjkanju apetita, itd. Kar 
zadeva bolezni, ki se lahko zdravijo, glej 6. poglavje. Po potrebi se lahko uživanje silicija 
ponovi večkrat med letom. 
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Zdravljenje 
Vsak mesec, odvisno od rezultatov, se zdravljenje vzdržuje ali prekine; količina se vzdržuje ali 
poveča. 
 
Za večjo učinkovitost: 
Zaužijte silicij v razmiku 1 ure, po zaužitju zdravil; najbolje zjutraj na tešče. 
 
Po zaužitju lahko izjemoma začutite rahel občutek toplote ali mravljinčenja: to je normalen 
pojav, ki izgine po nekaj minutah. Ti občutki se lahko včasih pojavijo v določenem delu telesa, 
ki tako razkriva znano ali neznano lokalno motnjo. 
 

B. Preko kože 
Izdelek se zelo dobro absorbira skozi kožo. 

 
1. Obkladek2 
Položite na prizadeto mesto (mesto površinske bolečine ali kožno-refleksna umestitev nekega 
organa) en obkladek namočen v silicij. Nato ga prekrijte s plastično folijo, da preprečite 
izhlapevanje in da se obkladek ohrani čim dlje. 
 
2. Tampon 
Navlažite kosem vate s silicijem in taponirajte prizadeto mesto kakšno minuto. 
 
3. Pršenje 
Popršite z novim plastičnim pršilnikom prizadeto mesto. 
Pustite, da se posuši in večkrat ponovite postopek. 
 

Nasveti za uporabo 
 
Organski silicij je občutljiv na spremembe pH. Priporočamo, da skupaj s silicijem istočasno 
uporabite tudi alkalne minerale za uravnoteženje pH, saj se učinki lahko uničijo. Silicij je tudi 
občutljiv na ionske prenose, zato se je potrebno izogibati temu, da pride v stik s steklom ali 
kovino. 
Ne shranjujte ga v hladilniku (nizka temperatura lahko spremeni izdelek). 
Ne uporabljajte stekleničk, ki so vsebovale druge proizvode ali snovi. 
 
 

VI. Protokoli 
 
Akne: Taponirajte tri krat na dan. 
Alergije in astma: 1 odmerek na dan tri tedne (po potrebi ponoviti). 

                                                 
2
 »Obkladek« je nezavita obloga. Lanen kos blaga, ki je večkrat prepognjen, se potopi v organski silicij in se ga 

nato položi na določen predel telesa. 
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Artritis in artroza: 1 odmerek na dan en mesec + obkladek na obolelo mesto (zvečer). 
Astenija: 2 odmerka na dan (ponoviti večkrat na leto). 
Kardiovaskularni sistem, holesterol: 1 odmerek na dan (ponoviti večkrat na leto). 
Katarakta in keratitis: Kapnite od 3 do 4 kapljice na dan in grgrajte. Da bi preprečili neprijeten 
občutek, razredčite z malo sterilne vode. 
Glavobol: 1 odmerek na dan en mesec. V času krize položite obkladek na obolelo mesto in na 
predel jeter. 
Crohnova bolezen: 1 odmerek na dan. 
Zvini/tendinitis: Lokalni obkladki: ponoči pustite v naravnem položaju, podnevi pa masirajte 
večkrat na dan. 
Dupuytrenova kontraktura: 1 odmerek na dan en mesec + lokalni obkladki, ki se uporabljajo 
ponoči. Podnevi večkrat dnevno masirajte prizadeto mesto. 
Ekcem/ciroza: 1 odmerek na dan prvih 10 dni, 2 odmerka na dan naslednjih 10 dni. Če se po 
drugih 10 dneh pojavi bolečina, prekinite zdravljenje. Če je bolečina blaga, zmanjšajte 
odmerek. 3 odmerki na dan v zadnjih 10 dneh. Po enem mesecu opravite analizo in pregled. V 
drugem mesecu: 3 odmerki na dan + obkladki na predelu jeter. Če se pojavi zvišana telesna 
temperatura, prenehajte z uporabo obkladkov. Opomba: včasih se pojavi bolečina v jetrih, ki 
izgine po nekaj minutah. 
Epikondilitis: 1 odmerek na dan en mesec + obkladek na obolelo mestu (ponoči). 
Rane: Pršenje in obkladki. 
Gastrointestinalni trakt: 1 odmerek na dan en mesec. 
Herpes: 1 odmerek na dan en mesec + obkladek ali pršenje obolelega mesta. 
Herpes zoster: 1 odmerek na dan en mesec + obkladek ali pršenje obolelega mesta. 
Hipertenzija/hipotenzija: 1 odmerek na dan en mesec. Po potrebi ponoviti. Priporočeno 
kontroliranje pritiska v času zdravljenja. 
Piki insektov: Obkladki in pršenje od 3- do 4-krat na dan. 
Mišice (bolečine/raztrganine): Ponoči položite obkladke na obolelo mesto. Podnevi večkrat 
rahlo masirajte. 
Osteoporoza: 1 odmerek na dan 3 mesece + obkladki na obolelo mesto (ponoči). To ponovite 
približno 2-krat na leto. 
Prostatitis: 1 odmerek na dan + obkladki na prizadeto mesto (ponoči). 
Gube: 1 odmerek na dan 2 meseca + obkladki na prizadeto mesto (ponoči). Ponovite približno 
3-krat na leto. 
Opekline: a) če so površinske: obkladki in tamponi, b) če so globoke: pršenje (ponovite 
večkrat). 
Sinusitis: Obkladki in pršenje od 3- do 4-krat dnevno. 
Splošno stanje (vzdrževanje dobrega počutja): 1 odmerek na dan en mesec + lokalni 
obkladki. 
 
 

VII. Raziskave 
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Uradna raziskava (D.U. 37 CFRS 1-132 ")  
 
59 a) - testiranja na živalih 
59 b) - testiranje na ljudeh: 110 bolnikov 
 
Nanos na prizadeto oziroma boleče mesto. Taponiranje z namočenim tamponom. 
 
 

Ugodni odzivi in zmanjšanje simptomov 
 

 
 
Število obravnavanih 
bolnikov 
 
Odstotek delovanja 

 

Astma Alergije Herpes 

 
35 

 
85 % 

 

 
20 

 
75 % 

 

 
55 

 
80 % 

 

Vir: bibliografija centra za zdravljenje s silicijem 

 
 

Raziskava, opravljena na 1.075 primerih 
 

Bolezni Primeri Ozdravitve Izboljšanja Neuspehi 

Kardiovaskularne 58 42 0 16 

Astma in težave z dihanjem 200 150 30 0 

Virusni hepatitis 20 19 1 0 

Herpes3 350 230 85 25 

Revmatizmi 180 123 38 19 

Tendinitis 12 10 2 0 

Sinusitis 15 12 3 0 

Artroza 50 40 10 0 

Herpes zoster 40 40 0 0 

Psoriaza 150 80 40 30 
Vir: bibliografija centra za zdravljenje s silicijem 

 
 
 
 

Primeri kliničnih rezultatov 
 
Hepatitis B 
 

                                                 
3
 V tem primeru vsota zadnjih treh številk ni enaka prvi. Deset datotek ni bilo izročenih s strani terapevtov. 
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Gospod P. S. Začetek zdravljenja 31. 
oktober 

19. november 30. januar 

Alkalna fosfataza 511 U.I./I. 295 U.I./I. 170 U.I./I. 

Aminotransferaza SGOT 76 U.I./I. 44 U.I./I. 26 U.I./I. 

Aminotransferaza SGPT 63 U.I./I. 49 U.I./I. 41 U.I./I. 

 

Gospa B. P. Začetek zdravljenja 16. 
avgust 

21. avgust 

Aminotransferaza SGOT 1290 U.I./I. 50 U.I./I. 

Aminotransferaza SGPT 2170 U.I./I. 210 U.I./I. 

 
 
 
Hepatitis C 
 

Gospod P. S. Začetek zdravljenja 
1. julij 

9. avgust 

Alkalna fosfataza 65 U.I./I. 40 U.I./I. 

Aminotransferaza SGOT 109 U.I./I. 29 U.I./I. 

Aminotransferaza SGPT 
Gama GT 

146 U.I./I. 
140 U.I./I. 

53 U.I./I. 
59 U.I./I. 

Vir: bibliografija centra za zdravljenje s silicijem 
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Distributer organskega silicija v Sloveniji: 
Naturopatski center Saeka - Erika Brajnik, 

 
za nakup pokličite gospo Sonjo na 030-645-556, vsak dan od 8h do 12h. 
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