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Efeito do Autoconhecimento na Saúde Consciencial 

Eliana de Oliveira Francilio 

Resumo. A partir de observação e estudo de si mesma, a autora explicita sua experiência 

pessoal de autopesquisa utilizando a análise de suas vivências e; conclui, até o presente 

momento, que a autocura é consequência da escolha lúcida de métodos eficazes de 

investigação, promotores de autoconhecimento e de recins prioritárias, para construção 

da saúde consciencial.  

I – Definições 

Autoconhecimento é o conhecimento de si mesmo, das próprias características, 

sentimentos, inclinações (Dicio, Dicionário on-line de Português). 

Saúde Consciencial é a condição natural, estado de equilíbrio dinâmico ou a qualidade 

da consciência quanto ao bem-estar pessoal, à homeostase holossomática e à relação 

harmônica com os holopensenes, constituindo recurso para a autoevolução (Schveitzer, 

2018, p.19.999). 

Autocura é a remissão pessoal, bioenergética, dos distúrbios e patologias em geral, da 

conscin (Vieira, 2006, p.2868). 

Doença é processo de alteração biológica, com sintomas característicos, muitas vezes 

imperceptíveis, que pode afetar o corpo todo ou uma parte ou, ainda, várias de suas partes, 

resultando na deteriorização ou enfraquecimento do estado de saúde de um ser(homem 

ou animal); enfermidade, moléstia, mal, falta de saúde (Michaelis On Line-UOL). 

Doença crônica é aquela que, no início, apresenta sintomas pouco perceptíveis, 

evoluindo lentamente, com longa duração e terminando em geral, com a morte. 

(Michaelis On Line-UOL). 

Doença crônico-degenerativa é doença crônica que ao longo de sua evolução, 

compromete o sistema, o órgão ou tecido por ela atingido, causando dano lento e 

irreversível (Michaelis On Line-UOL). 

Doença emocional, também chamada de doença psicossomática, são sintomas físicos 

causados por algum nível de sofrimento emocional, isto é, quando uma emoção ou 

sentimento tem a capacidade de gerar ou agravar uma doença ou sintoma no corpo 

(https://psiquiatriapaulista.com.br). 

II. Medicina Germânica e a Teoria Do Impacto na Nossa Saúde 

Origem. Criada pelo Dr. Ryke Geerd Hamer, médico alemão, a Medicina Germânica 

evidencia que não existe separação entre mente e corpo. A mente opera no corpo e vice-
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versa. Somos seres integrados e únicos. Quando vivemos um conflito emocional, 

imediatamente é afetado uma área específica do nosso cérebro (2020). 

Programa biológico. Para Medicina Germânica, as doenças têm relação com os níveis 

da psique, cérebro e órgãos, onde representam um significado e são consideradas um 

programa biológico que tem início, meio e fim. 

Tendinite. O desempenho da docência por mais de 30 anos, desencadeou um processo 

de tendinite crônica. Buscando a cura, tive contato com um fisioterapeuta, que tratava 

seus pacientes usando o método da medicina germânica.  

Autoconhecimento. Submeti-me a várias sessões até entender, que eu só conseguiria 

melhorar minha saúde através do autoconhecimento, compreendendo o conflito causador 

da doença e que através da manipulação das energias, eu mesma conseguiria chegar no 

processo de cura. Abandonei o tratamento com o fisioterapeuta e tratei de buscar meu 

autoentendimento. 

Traumas. Minha infância foi marcada por eventos emocionais bem difíceis, conflitos 

íntimos, que me causaram sofrimento e possivelmente gerado alguns impactos no meu 

desenvolvimento pessoal, porém fui uma criança bem saudável. 

Promessa. O único contato com meu pai, segundo o relato de minha genitora, foi logo 

após o meu nascimento, momento em que fez uma visita, levou um presente e prometeu 

que voltaria. 

Descendência. A expectativa de encontro com meu pai biológico, gerador de enormes 

conflitos íntimos, possivelmente teve relação com minhas escolhas afetivas e com a forma 

de encarar a vida. Desejo forte nutrido durante toda a infância. 

Formatura. Passados os anos, o sonho de infância tornou-se incentivo para progredir na 

vida, aumentando o desejo de ser motivo de orgulho para o pai desconhecido. Seria a 

realização de dois sonhos, me formar professora e conhecer meu pai biológico, porém no 

dia da minha formatura do 2º grau, sepultei aquele sonho e vivi a alegria da minha 

conquista. Meu pensamento foi: -“Agora eu estou formada, e não preciso dele para mais 

nada! E toquei minha vida. 

Casamento. Apesar de ter sido de livre escolha, após cinco anos de namoro e planejado 

durante um ano, com todos os preparativos de um casamento, quando se concretizou foi 

um processo bastante desafiador e um tanto sofrido, saí de Rosário do Sul e vim morar 

em Pelotas, deixando para trás uma história, separei-me de minha mãe com quem tinha 

vínculo muito forte de codependência afetiva mútua. Para mim, o novo relacionamento, 

apesar de ser a realização de um sonho pessoal, implicava em abrir mão da minha 

independência e liberdade, significava o abandono materno e a perda de autonomia. 

Enxaqueca. Constatei que o processo se agravou, após minha mudança de cidade, 

durante mais de 20 anos padeci por enxaqueca diária. Era processo muito doloroso e 
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desesperador, inúmeras vezes ao entrar em crise pensava que não sobreviveria. 

Inicialmente, observei que o processo doloroso se iniciava nos finais de tarde, começou 

com inchaço abdominal e desencadeou as fortes dores de cabeça. 

Tratamentos. Foram vários anos de visitas a vários médicos especialistas de várias áreas, 

os mais diversos tipos de exames e tratamentos, alguns bem agressivos. Cheguei a cogitar 

doença de fígado, algum tumor no cérebro, mas a conclusão que todos chegavam era que 

minha enxaqueca era decorrente de fundo emocional. E o tratamento era tomar medicação 

alopática diária para dor. Por um período, tomei mais de 5 tipos de medicamentos diários, 

chegando à intoxicação severa com aumento de peso e mal-estar contínuo. 

III- Descoberta da Intolerância ao Glúten / Lactose 

Mesa lauta. Nessa fase inicial da vida familiar, um dos maiores prazeres era a reunião 

com amigos e a boa comida, seguindo os dotes culinários da minha mãe, me considerava 

uma ótima cozinheira, gostava de fazer pratos saborosos e de ver a satisfação dos 

convivas. Saber que meu processo doentio poderia ter relação com algum tipo específico 

de alimento foi um choque bem grande. 

Insight. Durante uma viagem de férias, estávamos no quarto do hotel, e aleatoriamente 

escolhemos um canal que transmitia uma reportagem sobre celíacos. Foi quando meu 

duplista teve o que eu chamo de inspiração extrafísica, ou um insight, e afirmou que meu 

problema tinha a ver com a farinha de trigo. Minha primeira atitude foi relutar para aceitar 

a realidade, mas me coloquei em observação e pude constatar que as crises desenca-

deavam após a ingestão de algum alimento que contivesse farinha de trigo. 

Exames. Embora os exames laboratoriais; não tenham atestado a intolerância ao glúten, 

mas a experiência e o autoconhecimento demonstraram que a não ingestão de alimentos 

com farinha de trigo, eliminavam a dor de cabeça. 

Conscientização. A constatação e a responsabilização aconteceram em momentos 

diferentes, ao mesmo tempo que fiquei feliz por saber que não se tratava de uma doença 

tão grave, como um câncer ou algo parecido, era muito difícil deixar de comer as coisas 

que eu gostava. Então, por alguns anos ainda permaneci sofrendo de enxaqueca, num 

processo medicamentoso contínuo, sem resultados e que diminuíam cada vez mais a 

minha qualidade de vida. 

Questionamento. Se durante a minha primeira fase de vida, sempre ingeri alimentos à 

base de farinha de trigo e leite, sem apresentar nenhum problema de saúde, qual seria o 

motivo da ocorrência de tais distúrbios? 

IV- A Importância da Autopesquisa 

 

Autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental para entendermos nossos 

processos de defesa e a forma de lidarmos com nossas emoções, porém só o 
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autoconhecimento não é suficiente, é muito importante ter atitude, disciplina e coerência 

na tomada de decisão. 

 

Escolhas. Durante o meu processo doentio, por alguns anos eu ainda permaneci na 

doença, por escolha, pois não queria abrir mão de um modo de vida, que segundo meu 

entendimento, me fazia feliz.  

 

Autoenfrentamentos. Foi necessário processo longo e novo, para entender a 

responsabilidade que tenho com minha saúde. Foi a partir do meu contato com a 

Conscienciologia, que entendi que não existem soluções mágicas. Devemos assumir o 

protagonismo e responsabilidade por nossa vida através de escolhas lúcidas. 

 

Recéxis. Sair do padrão da vitimização não é tarefa fácil, porém a mudança só acontece 

em processo contínuo de descoberta e disciplina, de autocuidado e amor por si mesmo.  

 

V- Considerações Finais 

Autopesquisa. A percepção de que, através do autoconhecimento, é possível conquistar 

a saúde integral e, consequentemente, a homeostase holossomática, sendo o resultado da 

investigação, observação e análise das autopesquisas realizadas pela conscin lúcida, 

disciplinada e autocoerente, para ampliação do autodiscernimento quanto à autocura e 

qualificação do bem-estar pessoal. 

 

Bibliografia Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 

blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1. 811 
megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 

cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014, páginas 775 e 776. 

 
2.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes Pinheiro; 

378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguistícos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 

pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 
9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 116 e 117. 

 

Webgrafia Específica: 

 

01.  Azevedo, Matheus Freitas Cardoso de; Doença Celíaca: O que é,Sintomas, como Tratar e Alimentação (Redação); 

Artigo; Minha Vida; Revista; São Paulo, SP; Seção Saúde; 24.07.21; 3 citações; 11 enus.; 2 filmes; 2 microbiografias; 4 questionários; 
1 website; 4 webgrafias; disponível em <http://www.minhavida.com.br/saude/temas/doenca-celiaca>; acesso em: 02.10.21; 21h34. 

02.  Baldissera, Marcela; A Diferença entre Autoestima, Autocompaixão e Autocuidado; Artigo; Post Marcela 

Baldi; Revista; S. L.; Seção Autocuidado; 27.07.21; 1 citação; 7 ilus.; 9 questionários; 2 suplementos; disponível em 
<http://www.marcelabaldissera.com/post/a-diferenC%A7a-entre-autoestima-autocompaix%C3%A3o-e-autocuidado>; acesso em: 

30.10.21; 10h36. 

03,  Bernardi, Marina; Guia Definitivo da Medicina Germânica Heilkunde; Artigo; Ebook Digital; Revista; Cascavel, 
PR; Vol. 1; N. HP099163380789; Seção Formações e Saúde; 2020; 1 E-mail; 2 enus.; 15 fotos; glos. 2 termos; 2 gráfs.; 6 ilus.; 1 

questionário; 1 website; disponível em <http://ebook%20guia%20demedicina%20germanica>; acesso em: 12.10.21; 21h37. 

04.  Catunda, Maisse; O que é Autocuidado? (Confira 7 Formas de Cuidar do seu Bem-Estar); Artigo; Minha 
Unimed; Revista; Fortaleza, CE; Seção Cuidar de Você; 15.10.20; 2 enus.; 1 foto; 1 website; 4 webgrafias; disponível em 

<http://www.unimedfortaleza.com.br/blog/cuidar-de-voce/autocuidado-como-cuidar-da-saude-mental>; acesso em: 30.10.21; 10h07. 

05.  CNS, Equipe de Comunicação do; Doença Celíaca mereceAtenção do CNS; Artigo; CNS INFORMATIVO; Revista; 
Brasília, DF; 05.06.12; 1 website; disponível em <http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2012/05_jun_doenca_celiaca.html>; 

acesso em: 26.09.21; 22h15. 

06.  Dionísio, Daiana; Doença Celíaca-Nova Legislação para Serviços de Alimentação; Artigo; Blog: Copyrigth 2015-
2021-MayaraVale Consultora de Alimentos; Revista; S. L.; Seção Segurança Alimentar; 23.05.17; 2 enus.; 2 fotos; 1 ilus.; 3 



                                                                                                           Debatologia on-line 
_____________________________________________________________________________ 
questionários; 1 website; 5 webgrafias; disponível em <http://consultoradealimentos.com.br/seguranca-alimentar/doenca-celiaca/>; 

acesso em: 25.09.21; 21h45. 

07.  Garattoni, Bruno; & Pandolfi, Robson; 12 Mitos Alimentares em que todo Mundo acredita; Artigo; Super 
Interessante; Revista; São Paulo, SP; Vol. 1; N. 373; 01.04.17; 1 errata; 10 fotos; 1 gráf.; 4 ilus.; 5 webgrafias; disponível em 

<http://impressao_boxnet_201703-23_12h53m47s>; acesso em: 01.10.21; 16h20; ISSN 0104-1789. 

08.  Martins, Andrea; 120 Palavras e Expressões em Inglês para Culinária e Gastronomia; Artigo; Blog:Inglês Gourmet 
; Revista; S. L.; Seção Vocabulário; 03.01.18; 5 fotos; 7 ilus.; 1 website; disponível em <http://inglesgourmet.com/2018/01/03/120-

palavras-e-expressoes-em-ingles-para-culinaria-e-gastronomia/>; acesso em: 31.10.21; 12h40. 

09.  Vieira, Waldo, Autocura Verbete, 2006, Vol.5, p.2868 a 2.870) 
10.  Schveitzer, Mariana Cabral;& Fernanda Cabral. Revisão Extensiva Aplicada ao Tema Saúde Consciencial, 

2018,p.19.999) 

11. <https://michaelis.uol.com.br/busca?id=3Eno#:~:text=Doen%C3%A7a%20cr%C3%B4nico%2Ddegenerativa%-
20%2C%20Med%20%3A,causando%20dano%20lento%20e%20irrevers%C3%ADvel> 

12. <https://psiquiatriapaulista.com.br>  

13. Dicionário Dicio On-line, disponível em: <https://www.dicio.com.br/autoconhecimento/#:~:text=-

Significado%20de%20Autoconhecimento,Auto%20%2B%20conhecimento>. 
 

Filmografia Específica. 

 
1.  Título original: The C Word; País: United States. Data: 2016. Duração: 89minutos. Gênero: Documentar. 

Idade(censura): Livre. Idioma: Inglês e francês. French; Cor: Colorido. Direção: Meghan O Hara. Elenco: Sheridan Smith; Paul 

Nicholls; Jam Schakowsky; Ronald Stram; Matthieu Ricard; Tom Hutch; Stephanie Vogt; Meghan O’Hara; David Servan Schreiber; 
Richard Béliveau; Michael Moss; Lorenzo Cohen. Produção: Honest Engine TV; Revelations Entertainment. Sinopse: é um filme 

sobre o esforço para prevenir o câncer, particularmente a pesquisa do Dr. David Servan Schreiber, e aborda o fracasso da abordagem 

da medicina ocidental ao câncer. 
2. Deixe a comida ser seu remédio. Título original: Let Food Be Thy Medicine- País: United States. Data: 2018. 

Duração: 80minutos. Gênero: Documentary. Idade: Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legenda:inglês, espanhol e outros( em 

vários idiomas, menos o português). Produção: UC San Diego Center for Integrative Nutrition, the  Berry Good Food Foundation 

In collaboration UCTV[6/2018] [show ID:33486]. Sinopse:Em colaboração com o Centro de Nutrição Integrativa da UC San Diego, 

a Berry Good Food Foundation reúne um painel de especialistas para discutir a ascensão da medicina abrangente e da pesquisa 

nutricional para tratar doenças crônicas e manter o bem-estar geral. 
3.Título Original: Ratatouille o filme. País: United States. Data: 2007. Duração: 121minutos. Gênero: 

animação/infantil/comédia. Idade: Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado/Dublado:Português(vários idiomas). Direção: 

Brad Bird. Co-Direção:Jan Pinkava. Elenco: Patton Oswalt; Lou Romano; Will Arnett; Peter O’Toole; Brad Garrett; Janeane 
Garofalo; Ian Holm; Peter Sohn; John Ratzenberqer; Brian Dennehy; James Remar e outros. Produção: Disney/Pixar. Sinopse: Um 

ratinho francês de gosto refinado e muito ambicioso chamado Remy sonha em se tornar um grande chef de cozinha. Para tanto decide 

mudar-se para Paris com a família, onde uma série de eventos leva o pequenino ao restaurante do chef Auguste Gusteau. 

 

 


