
2ο Εισαγωγικό 
Σεμινάριο 

Οργονομίας

Η αγάπη, η εργασία και η 
γνώση είναι οι αστείρευτες 
πηγές της ζωής μας και αυτές 
θα πρέπει να την κυβερνούν.

Βίλχελμ Ράιχ



1918 Εισαγωγή στην ιατρική σχολή της 
Βιέννης. Λόγω στρατιωτικής υπηρεσίας 
στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, φοιτά 4 
χρόνια αντί για 6 και αποφοιτά τον Ιούλιο 
του 1922.
1920 Γίνεται μέλος της Ψυχαναλυτικής 
Εταιρείας της Βιέννης και μέλος του 
στενού κύκλου του Φρόιντ.
1922 Αρχίζει να ασκεί ιδιωτικά την 
ψυχανάλυση και παντρεύεται την επίσης 
ψυχαναλύτρια Άνι Πινκ.
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Ο Ράιχ στον Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Ράιχ με τη σύζυγό του Άνι
και τις δύο τους κόρες, Εύα 
και Λόρε.



1922-24 Εκπαιδεύεται στην νευρο-ψυχιατρική ως 
ειδικότητα.
1922-30 Εργάζεται στην Ψυχαναλυτική 
Πολύκλινική του Φρόιντ, στη Βιέννη. Αρχή 
του Τεχνικού Σεμιναρίου.
1924-30 Διευθύνει το Τεχνικό Σεμινάριο 
Ψυχανάλυσης, το οποίο ξεκίνησε το 1922. Εκδίδει 
το βιβλίο «Η λειτουργία του οργασμού» που 
σήμερα κυκλοφορεί με τον τίτλο «Η γενετησιότητα 
στη θεωρία και θεραπεία των νευρώσεων».
1924 Ερευνά τα κοινωνικά αίτια των νευρώσεων.
1928-30 Ιδρύει συμβουλευτικά κέντρα ψυχικής 
υγιεινής (και τα διευθύνει) σε περιοχές της 
Βιέννης. Συγκρούεται 
με τον Φρόιντ.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συνέχεια)

Ο Σίγκμουντ Φρόιντ.



1930 Πηγαίνει στο Βερολίνο και συνεργάζεται με το ΚΚ 
Γερμανίας. Εκδίδει δύο βιβλία: το «Η σεξου-αλική
επανάσταση» και το «Ο σεξουαλικός αγώνας των νέων».
1931 Ολοκληρώνει τη μελέτη του για την προέλευση της 
θωράκισης και εκδίδει το βιβλίο «Εισβολή της 
καταπιεστικής σεξουαλικής ηθικής», που βασίζεται στις 
μελέτες του Μαλινόφσκι.
1933 Υπό την απειλή των ναζιστών, επιστρέφει στη Βιέννη 
όπου διαπιστώνει ότι και εκεί είναι ανεπιθύμητος. 
Μεταβαίνει στη Δανία, όπου συγκρούεται με τους Δανούς 
κομμουνιστές. Πηγαίνει στη Σουηδία, όπου δεν είναι 
καλοδεχούμενος. Καταλήγει στο Όσλο της Νορβηγίας, 
όπου βρίσκει στέγη για την έρευνά του. Εκδίδει δύο έργα: 
το σημαντικό βιβλίο «Η ανάλυση του χαρακτήρα» και το 
μνημειώδες έργο του «Η μαζική ψυχολογία του 
φασισμού».
1934 Ανακάλυψη του αντανακλαστικού του οργασμού. 
Αποβάλλεται από την Διεθνή Ψυχαναλυτική Εταιρεία, ενώ 
η ΨΕ Γερμανίας τον είχε διαγράψει από τον περασμένο 
χρόνο, χωρίς να τον ενημερώσει.
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Ο Μπρόνισλαβ
Μαλινόφσκι.

Ομάδα εργασίας στη Βιέννη του 
1927. Ο Ράιχ είναι 3ος από 
αριστερά.



1934-39 Ανακάλυψη της βιοηλεκτρικής φύσης της 
σεξουαλικότητας και του άγχους. Διερευνά την οργάνωση 
πρωτοζώων από βρύα και χλόη που αποσυντίθενται και την 
προέλευση του καρκίνου από ζωικό ιστό που υφίσταται 
αποσύνθεση σε βιόντα. 
1937Ανακαλύπτει βακίλους-Τ σε σάρκωμα. Εκδίδει το βιβλίο 
«Η βιοηλεκτρική διερεύνηση της σεξουαλικότητας και του 
άγχους».
1938 Εκδίδει τη μονογραφία του «Τα πειράματα των 
βιόντων».
1939 Ανακαλύπτει την οργόνη ως «βιοενέργεια», σε 
παρασκευάσματα βιόντων άμμου (SAPA). Μετακομίζει στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, με πρόσκληση από το πανεπιστήμιο 
New School for Social Research.
1940 Ανακάλυψη της οργόνης στην ατμόσφαιρα και 
εφεύρεση του συσσωρευτή οργόνης. Αγοράζει μια θερινή 
κατοικία στην περιοχή Ρέιντζλι, της πολιτείας Μέιν,
διότι η τοποθεσία τον εξυπηρετεί στην παρατήρηση της 
οργόνης.
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Βιόντα ΡΑ από χώμα.

Το μεγάλο μικροσκόπιο 
Reichert του Ράιχ με τον 

εξοπλισμό κινηματο-
γράφησης.



1942 Εκδίδεται ο πρώτος τόμος του έργου του «Η ανακά-
λυψη της οργόνης» με υπότιτλο «Η λειτουργία του οργα-
σμού», με βασικά διαφορετικό και πολύ πλουσιότερο υλικό 
σε σχέση με το αντίστοιχο βιβλίο τού 1927. Αγοράζει μια 
έκταση 640 στρεμμάτων λίγο πιο πέρα από την εξοχική του 
κατοικία.
1940-45 Πειραματική διερεύνηση της οργονοθεραπείας 
του καρκίνου και της βιογένεσης (Πείραμα ΧΧ). 
1945 Χτίζεται στο κτήμα του, που θα ονομαστεί 
«Όργονον», το Εργαστήριο των Σπουδαστών.
1945-46 Αποκρυσταλλώνει τη μέθοδο του οργονομικού 
λειτουργισμού. Επανεκδίδονται τα βιβλία «Η σεξουαλική 
επανάσταση» και «Η μαζική ψυχολογία του φασισμού».
1947 Ανακάλυψη της κινητήριας δύναμης της οργονικής 
ενέργειας και επίδειξη του οργονικού κινητήρα. Ο Ράιχ 
κατέγραψε τη λειτουργία του σε κινηματογραφικό φιλμ 
που σήμερα είναι στην κατοχή του Μουσείου Ράιχ.
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Η έκταση που αγόρασε ο Ράιχ, 
στην πολιτεία Μέιν.

Το εργαστήριο των 
σπουδαστών 



1947 (συνέχεια) Κυκλοφορεί το περιοδικό «Νew
Republic» με ένα άρθρο της Μίλντρετ Μπρέιντι
με τίτλο «Η παράξενη υπόθεση του Βίλχελμ 
Ράιχ». Γεμάτο διαστρεβλώσεις και υπονοούμενα 
προκαλεί τις υγειονομικές αρχές να λάβουν 
δράση εναντίον του Ράιχ. Αποτέλεσμα είναι η 
δεκαετής εκστρατεία του Οργανισμού Τροφίμων 
και Φαρμάκων (ΟΤΦ) των ΗΠΑ εναντίον του Ράιχ.
1948 Εκδίδεται ο δεύτερος τόμος του έργου του 
«Η ανακάλυψη της οργόνης» με υπότιτλο «Η 
βιοπάθεια του καρκίνου», όπου εκθέτει τα 
πειράματά του σχετικά με την αντικειμενική 
απόδειξη της οργόνης και τη σύνδεσή της με τη 
μάστιγα του καρκίνου. Εκδίδεται η αξεπέραστη 
κριτική του για τον μέσο άνθρωπο, το βιβλίο με 
τίτλο «Άκου, ανθρωπάκο!».
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Το άρθρο της Μίλντρεντ Μπρέιντι, 
με τη φωτογραφία της 

«ανεξάρτητης συντάκτριας».

Γελοιογραφία του Γουίλιαμ 
Στάιγκ από το βιβλίο 

«Άκου, ανθρωπάκο!».



1948 (συνέχεια) Χτίζεται στο Όργονον το Παρατη-
ρητήριο της οργόνης, σπίτι και εργασιακός χώρο 
του Ράιχ (σήμερα «Μουσείο Βίλχελμ Ράιχ») και 
μετακομίζει μόνιμα στο Ρέιντζλι.
1949 Διατυπώνει τη θεωρία της «συγκινησιακής 
πανούκλας». 
Εκδίδεται το έργο «Αιθέρας, Θεός και διάβολος», 
όπου αναπτύσσει τις απόψεις του περί οργο-
νομικού λειτουργισμού, του συστήματος σκέψης 
που επινόησε για τη μελέτη τη φύσης. 
Εκδίδεται η 3η έκδοση του βιβλίου «Η ανάλυση 
του χαρακτήρα», σε διπλάσιο μέγεθος, με την 
πρόσθεση του 3ου μέρους, στο οποίο 
αναπτύσσεται η θεωρία του περί θωράκισης και 
περιγράφεται η οργονοθεραπεία μιας 
σχιζοφρενούς.
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Το Αστεροσκοπείο της οργόνης, 
στο Όργονον

Συσσωρευτής οργόνης 
του 1950.



1950 Στο περιοδικό που εξέδιδε με τίτλο «Δελτίο οργονικής ενέργειας», 
δημοσιεύει σε συνέχειες την ανάπτυξη των λειτουργικών εξισώσεων υπό τον 
γενικό τίτλο «Οργονομετρία».
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Δείγμα οργονομετρικής εξίσωσης.

1951 Διατυπώνει τη θεωρία της κοσμικής υπέρθεσης δύο 
οργονοενεργειακών ρευμάτων και την εφαρμόζει στη 
δημιουργία των κυκλώνων και τη γένεση των γαλαξιών. 
Εκδίδεται το βιβλίο «Κοσμική Υπέρθεση». Διεξαγωγή του 
πειράματος Όρανουρ. Έμφραγμα. 
1951-52 Ανακάλυψη της ΝΤΟΡ (θανατηφόρας οργόνης). 
Διερεύνηση των ιδιοτήτων και της τοξικότητάς της (ασθένεια 
ΝΤΟΡ). Επικαιροποιημένη επανέκδοση του έργου 
«Η εισβολή της καταπιεστικής σεξουαλικής ηθικής».

Τυπικός σπειροειδής γαλαξίας .

Παιδιά παίζουν ανέμελα στο 
νησί Τρόμπριαντ. 

(Φωτό Μαλινόφσκι)



1952-55 Χρήση του αντίστροφου οργονομικού δυναμικού 
στην αφαίρεση της ΝΤΟΡ από την ατμόσφαιρα με τη 
νεφοδιάλυση και τον έλεγχο του καιρού. 
1954 Η εκστρατεία του ΟΤΦ καταλήγει σε δίκη, με το 
αίτημα ότι η οργόνη δεν υπάρχει. Ο Ράιχ επιλέγει να μην 
εμφανιστεί στη δίκη με αποτέλεσμα η απόφαση να βγει 
ερήμην εναντίον του και να διαταχθεί η απαγόρευση 
πώλησης όλων των βιβλίων του που περιέχουν αναφορές 
στην οργόνη — δηλαδή σχεδόν όλων των έργων του. 
1953 Εκδίδεται το έργο «Η δολοφονία του Χριστού», που 
αναφέρεται στη γενετησιότητα και τη συγκινησιακή 
πανούκλα και το «Άνθρωποι σε μπελάδες», που 
καταγράφει την εξέλιξη της πολιτικής του σκέψης, ενόψει 
της ανακάλυψης της οργόνης. 
Ο Ράιχ επιχειρεί κατά παραγγελία επιχείρηση ελέγχου του 
κλίματος και σώζει τις σοδειές δύο καλλιεργητών μύρτιλων, 
φέρνοντας βροχή στην περιοχή που μαστιζόταν από 
ανομβρία.
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Ο Ράιχ εργάζεται 
με τον νεφοδιαλυτή του.

Το FBI ερευνά τον συσσωρευτή 
οργόνης.
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1954 (συν.) Ο Ράιχ αποφασίζει να συνεχίσει την έρευνα 
που έχει ήδη αρχίσει στην Αριζόνα. Σκοπός του είναι να 
ερευνήσει αν ο νεφοδιαλυτής μπορεί να προκαλέσει 
βλάστηση της ερήμου και έτσι ταξιδεύει στην Αριζόνα για 
να πειραματιστεί μαζί του. 
Ενώ βρίσκεται στην Αριζόνα παρατηρεί φαινόμενα στην 
ατμόσφαιρα τα οποία αποδίδει στην ύπαρξη αγνώστου 
ταυτότητας ιπτάμενων αντικειμένων.
1955 Πίσω στο Μέιν, ένας συνεργάτης του στέλνει 
κάποιους συσσωρευτές στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, 
παραβιάζοντας έτσι την εντολή του δικαστηρίου. 
1956 Καταστροφή ΣΥΣΟΡ και βιβλίων στο Όργονον (5/56) 
και καύση χιλιάδων εντύπων στην Νέα Υόρκη (8/56). 
Ο Ράιχ οδηγείται σε δίκη για παραβίαση των 
περιοριστικών μέτρων, καταδικάζεται και οδηγείται στη 
φυλακή στις 12 Μαρτίου 1956.
1957 Κυκλοφορεί το βιβλίο με τίτλο «Επαφή με το 
διάστημα» (το τελευταίο βιβλίο του Ράιχ) στο οποίο 
περιγράφονται οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά του 
από τις επιχειρήσεις στην έρημο.

Ο νεφοδιαλυτής που 
χρησιμοποίησε ο Ράιχ στην 
Αριζόνα για να αντιστρέψει τις 
συνθήκες ερήμου.

Ο Ράιχ με χειροπέδες συνοδεύ-
εται από πράκτορα του FBI.
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Η προτομή του Ράιχ (φιλοτεχνημένη από 
την γλύπτρια Τζο Τζενκς) πάνω στον τάφο 
του. Στο βάθος, ένας νεφοδιαλυτής.

1957 Στις 3 Νοεμβρίου πεθαίνει στη 
φυλακή από ανακοπή καρδιάς, τρεις 
ημέρες πριν την αποφυλάκισή του. 

Η κηδεία και ταφή του έγινε στο 
Όργονον, σύμφωνα με τις οδηγίες του.

Ο Β. Ράιχ με το γλυπτό του που έχει τίτλο 
«Άλμα του ανθρώπου πάνω  από το  κενό».
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΒΙΛΧΕΛΜ ΡΑΪΧ

1919-1923: Ο ίδιος θεωρεί ότι εκείνη την περίοδο ανήκει και 
εργάζεται στον χώρο της κλασικής φροϊδικής 
ψυχανάλυσης. Ανακαλύπτει, μέσω κλινικών 
παρατηρήσεων, τη σεξουαλική λίμναση του 
οργανισμού και τη συσχετίζει με το άγχος που 
συνοδεύει τις νευρώσεις, δηλαδή το άγχος 
λίμνασης, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί αιτία 
αλλά και αποτέλεσμα της σεξουαλικής λίμνασης. 
Το 1922 διατυπώνει τη θεωρία του οργασμού και 
την κλινική οντότητα της οργασμικής ανικανότητας.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ (Συνέχεια)
1923-1930: Στην περίοδο αυτή διαμορφώνει τη χαρακτηραναλυτική 

τεχνική. Συγκεκριμένα: 
i) Διατυπώνει τον κανόνα της ζωής ή του οργασμού 
(μηχανική ένταση → βιοηλεκτρική φόρτιση → βιοηλεκτρική 
εκφόρτιση → μηχανική χαλάρωση – 1923), ο οποίος διέπει 
τις έμβιες λειτουργίες, και εισάγει την έννοια της 
σεξουαλικής οικονομίας του οργανισμού. Διατυπώνει την 
έννοια της αυτορρύθμισης.
ii) Ορίζει την έννοια της οργασμικής ικανότητας. 
iii) Διατυπώνει τη θεωρία της διαμόρφωσης του χαρακτήρα 
και εισάγει την τεχνική της ανάλυσής του.
iv) Διαπιστώνει την ύπαρξη της θωράκισης και την 
τμηματική διάταξή της, καθώς και τον ρόλο της στην εξέλιξη 
της χαρακτηραναλυτικής θεραπείας.
v) Ανακαλύπτει την αρνητική μεταβίβαση και επινοεί 
τεχνικές για την αντιμετώπισή της.
vi) Επιλύει το βιοενεργειακό πρόβλημα του μαζοχισμού 
(1928). 
Από το σημείο αυτό ο Βίλχελμ Ράιχ αρχίζει να 
απομακρύνεται από το κλασικό ψυχαναλυτικό πλαίσιο. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ (Συνέχεια)

Στο συνέδριο της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, στη Λουκέρνη της 
Ελβετίας το 1934, επισημοποιείται και τυπικά η διαφοροποίηση του 
Ράιχ από την ψυχανάλυση με την οριστική απομάκρυνσή του από την 
Ψυχαναλυτική Εταιρεία. 
Περίοδος της χαρακτηραναλυτικής νευροφυτοθεραπείας (Όσλο, 1934). 
Πειραματική έρευνα της βιοηλεκτρικής φύσης της σεξουαλικότητας και 
των συναισθημάτων, διατύπωση της έννοιας της ψυχοσωματικής 
ταυτότητας και αντίθεσης του αυτόνομου νευρικού συστήματος, 
ανακάλυψη του αντανακλαστικού του οργασμού και της σημασίας του 
στην ψυχική υγεία του ανθρώπου (1935).

1930-1939:

Ανακάλυψη της οργόνης στην ατμόσφαιρα και μετονομασία της 
ολοκληρωμένης πλέον θεραπευτικής τεχνικής του σε 
οργονοθεραπεία.

Περίοδος μετά το 1939:



Σίγκμουντ Φρόιντ
Ψυχονευρώσεις — π.χ. υστερία, ψυχαναγκαστική νεύρωση) με 
ψυχικά αίτια.
Πραγματικές (ή ουσιαστικές) νευρώσεις — π.χ. αγχώδης 
νεύρωση και νευρασθένεια με σωματικά (σεξουαλικά) αίτια.
Η θεραπεία τους απαιτούσε εξάλειψη επιβλαβών πρακτικών.
Αποχή ή διακεκομμένη συνουσία συνεπάγεται αγχώδη 
νεύρωση.
Σεξουαλική κατάχρηση (π.χ. υπερβολικός αυνανισμός) 
συνεπάγεται νευρασθένεια.
Η θεραπεία των ψυχονευρώσεων απαιτούσε ψυχανάλυση.
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Βίλχελμ Ράιχ
Οι ψυχονευρώσεις έχουν έναν πυρήνα ουσιαστικής νεύρωσης 
(λόγω αρχικής σεξουαλικής καταστολής τόσο πρώιμα, όσο και 
στην οιδιπόδεια φάση) ενώ οι πραγματικές νευρώσεις έχουν 
πάντα ψυχονευρωτικές εκδηλώσεις
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Διαφορετικές προσεγγίσεις στη θεραπεία

Φρόιντ: ανάλυση, ερμηνεία υλικού από ελεύθερο συνειρμό, 
χωρίς οπτική επαφή ψυχαναλυτή και 
ψυχαναλυόμενου, έμφαση στη θετική μεταβίβαση, 
ως βοηθητικό εργαλείο στην ανάλυση.

Ράιχ: όχι ερμηνεία πριν εντοπιστούν και αναλυθούν οι 
αντιστάσεις, οπτική επαφή (σταδιακά και σωματική) 
μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, αποκάλυψη 
της αμυντικής λειτουργίας της θετικής μεταβίβασης 
(ουσιαστικά πρόκειται για λανθάνουσα αντίσταση, 
δηλαδή άμυνα), επίλυση της μεταβιβαστικής 

νεύρωσης.
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Ανάλυση αντιστάσεων:

1) συνειδητοποίηση άμυνας / αντίστασης
2) συνειδητοποίηση τρόπου άμυνας
3) συνειδητοποίηση εναντίον ποιας ενόρμησης 

δραστηριοποιείται η άμυνα

1) Έμφαση στη βιολογική βάση της ψυχικής έννοιας της 

λίμπιντο.

2) Κατανόηση της λειτουργίας του οργασμού => σεξουαλική 

οικονομία, αυτορρύθμιση.

3) Κλινική οντότητα της μυϊκής θωράκισης.
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Αντιστοιχεί 
στο λιμνάζον, 
ανεκφόρτιστο
ενεργειακό 
πλεόνασμα

ΦΟΡΤΙΣΗ, ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
ΚΑΙ ΛΙΜΝΑΣΗ
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Λιμνάζον ανεκφόρτιστο ενεργειακό πλεόνασμα που:

1) Τροφοδοτεί τα συμπτώματα νεύρωσης.
2) Δεσμεύεται στη θωράκιση (μυϊκή και χαρακτηρολογική) 

και τη συντηρεί ή και την ενισχύει.
3) Ενισχύει την προγενετήσια καθήλωση (δηλαδή η 

σεξουαλική διέγερση δεσμεύεται στις προγενετήσιες 
ερωτογενείς ζώνες που γίνονται ερωτικά ευερέθιστες και 
επιζητούν ικανοποίηση).

4) Προκαλεί βιοπάθειες, δηλαδή διαταραχή του 
ενεργειακού παλμού (σωματική διάσταση των 
νευρώσεων).

5) Επενδύεται σε αντικοινωνικές συμπεριφορές (κοινωνική 
διάσταση των νευρώσεων).
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Στόχος θεραπείας

Αποκατάσταση νευροφυτικής ροής (οργασμική 

ικανότητα) μέσω αποδόμησης της χαρακτη-

ρολογικής και σωματικής/μυϊκής θωράκισης, 

που συνεπάγεται την εκφόρτιση 

του ενεργειακού πλεονάσματος



ΛΙΜΝΑΣΗ  ΚΑΙ  ΠΡΟΓΕΝΕΤΗΣΙΟΤΗΤΑ

Η αναχαίτιση της σεξουαλικής διέγερσης και της 
εκφόρτισής της προκαλεί λίμναση η οποία αφενός 
τροφοδοτεί τη νεύρωση και αφετέρου ελαττώνει 
την ικανότητα του οργανισμού να ελαττώσει τη 
λίμναση (οργασμική ανικανότητα) εξαιτίας του 
φόβου της διέγερσης => Άγχος οργασμού και άγχος 
σεξουαλικότητας.

Η προγενετήσια διέγερση και οι προγενετήσιοι
τρόποι ικανοποίησης διατηρούνται εξαιτίας του 
φόβου των έντονων οργασμικών αισθήσεων στα 
γεννητικά όργανα.

22



Ο χαρακτήρας είναι λειτουργικά ταυτόσημος 
με τη θωράκιση, η οποία λειτουργεί ως μέσο 
δέσμευσης του άγχους.

Χαρακτήρας: Αποτέλεσμα της κίνησης, της 
αναστολής της κίνησης και της καθήλωσης 
της ενέργειας στο σώμα => Κατανόηση της 
δομής του χαρακτήρα = διάγνωση => Τρόπος 
θεραπείας.

23

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ



ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ
Εξωτερικό σύμπτωμα (π.χ. ευγένεια)…

ως άμυνα που απωθεί ένα…

εσωτερικό συναίσθημα (π.χ. φόβος απόρριψης), μία 

επιθυμία ή ανάγκη (π.χ. αποδοχής) ή μία 

παρόρμηση που απωθεί…

ένα βαθύτερο συναίσθημα (π.χ. φόβος οργής και 
επιθετικότητας του ίδιου του εαυτού) που εμφα-
νίζεται με τη σειρά του…

ως άμυνα που απωθεί ένα…

ακόμα πιο βαθύτερο συναίσθημα (π.χ. οργή, μίσος) 

κ.ο.κ. 25



Οι επάλληλες διαστρωματώσεις προκαλούν ΑΚΑΜΨΙΑ
και ελάττωση της νευροφυτικής ευαισθησίας. 

Δηλαδή, οι απωθημένες παρορμήσεις λειτουργούν ως άμυνες
σε βαθύτερες —επίσης απωθημένες— παρορμήσεις

(αντιθετικά ζεύγη που λειτουργούν ως λειτουργικές ενότητες 
ενστίκτων και αμυνών)

26

ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗ

Η δέσμευση στη θωράκιση είναι μια συνεχής 
ενεργειακή διαδικασία (ασυνείδητη και ακούσια), η 
οποία συντηρείται και τροφοδοτείται από το 
ενεργειακό πλεόνασμα της λίμνασης.
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Από εδώ και μετά 
δυσάρεστη η διακοπή

Π - Ι: μηχανική ένταση
ΙΙ - ΙΙΙ: βιοηλεκτρική φόρτιση
IV - V: βιοηλεκτρική εκφόρτιση
Χ: μηχανική χαλάρωση

Π Προκαταρκτικά
Δ Διείσδυση
Ι Συνειδητές κινήσεις, ελεγχόμενες (μέχρι και τη φάση Ι, δυνατή η 

διακοπή)
ΙΙ Ακούσια κινητικότητα και αύξηση της διέγερσης (ακούσιες συσπάσεις)
ΙΙΙ Απότομη αύξηση της διέγερσης 
Κ Ακμή, κορύφωση ηδονής
IV Οργασμός
V Απότομη ελάττωση διέγερσης (τέλος ακούσιας κινητικότητας)
Χ Χαλάρωση



28

• Τα ΙΙΙ, ΙV, V περιλαμβάνουν τονικοκλονικές

συσπάσεις (ακούσια κινητικότητα με 

εναλλαγή συστολής και χαλάρωσης)

• Μέχρι το Κ, η διέγερση συρρέει στα 

γεννητικά όργανα

• Από το Κ και μετά, η διέγερση αποσύρεται 

από τα γεννητικά όργανα και κινείται πίσω 

προς το υπόλοιπο σώμα (ικανοποίηση)
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Οργασμός: Ο ενιαίος, ακούσιος σπασμός ολόκληρου του οργανισμού, στην ακμή 
της γενετήσιας περίπτυξης. Στους θωρακισμένους ανθρώπους, στις κοινωνίες που 
καταστέλλουν την νηπιακή και την εφηβική γενετησιότητα, αυτό το 
αντανακλαστικό εμποδίζεται από το άγχος οργασμού.

Αυθόρμητη κίνηση (ακούσια) της λεκάνης προς τα μπρος σε κάθε εκπνοή και προς 
τα πίσω στην εισπνοή. Ταυτόχρονα το κεφάλι κινείται προς τα πίσω κατά την 
εκπνοή και αντίθετα κατά την εισπνοή. Αυτή η ακούσια κίνηση εκδηλώνεται 
αυθόρμητα με το κύμα της αναπνοής, εισπνοής και εκπνοής, καθώς αυτό κινείται 
προς πάνω και κάτω αντίστοιχα.

Εκπνοή Εισπνοή

Εκπνοή, υστερικός οπισθότονος

Αντανακλαστικό του οργασμού



Δευτερογενείς παρορμήσεις: Οι 

δευτερογενείς παρορμήσεις (που 

δημιουργούνται λόγω της παρεμβολής του 

δευτερογενούς στρώματος) μπορεί να είναι 

είτε αποδεκτές από το εγώ και το κοινωνικό 

προσωπείο, είτε μη αποδεκτές, οπότε 

εκτρέπονται σε περισσότερο αποδεκτές. 

Νευρωτικά συμπτώματα, προσωπικότητα.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κέντρο οργανισμού – ορθολογικός

(δηλαδή εναρμονισμένος με τη 

φύση) βιολογικός πυρήνας

Περιφέρεια, δηλαδή εξωτερική συμπεριφορά, 

κοινωνικό προσωπείο (κοινωνικά αποδεκτές 

δευτερογενείς ορμές – παρορμήσεις) 

Άγχος 

Δευτερογενές στρώμα 
ή μεσαίο (ασυνείδητο) –
χαρακτήρας

1η & 2η αναστολή

Πρωτογενείς ενορμήσεις (ενστικτώδεις ορμές)

30



ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΣ – ΝΕΥΡΩΤΙΚΟΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

Ο γενετήσιος ρυθμίζει τη σεξουαλική 

οικονομία του οργανισμού του με βάση 

την αρχή της αυτορρύθμισης ενώ ο 

νευρωτικός ζει σύμφωνα με τις 

ηθικολογικές επιταγές της 

ψυχαναγκαστικής ηθικής.

31



ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

Σεξουαλικότητα 
Δημιουργικότητα
εργασία

Ελεύθερη 
ταλάντωση 
ενέργειας

Απουσία 
αναστολών και 
θωράκισης 

Βιολογικός πυρήνας
32



ΝΕΥΡΩΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

Αντιδραστικότητα 
ως ασυνείδητη 
άμυνα

Καταπιεσμένη 
ερωτική επιθυμία

θωράκιση

Αναστολή 1

Αναστολή 2

Σχετικά αποδεκτή 
δευτερογενής 
παρόρμηση

Ερωτική ενόρμηση

Σαδισμός (μη αποδεκτή 
δευτερογενής 
παρόρμηση)

33



ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
Δυναμικό ηρεμίας στην επιφάνεια του δέρματος: 10-20mV

Δυναμικό ερωτογόνων ζωνών [βλεννογόνοι (στόματος, κόλπου, βαλάνου, 
πρωκτού), θηλές, παλάμες, μέτωπο]:
50-60mV σε ηδονικές καταστάσεις
<10mV σε δυσάρεστες ή αγχώδεις καταστάσεις

Συμπεράσματα:

1. Αντικειμενικοποίηση υποκειμενικής εμπειρίας.

2. Απόδειξη της ύπαρξης της νευροφυτικής διέγερσης και του βιολογικού 

υπόβαθρου της λίμπιντο του Φρόιντ.

3. Μετάβαση από την ψυχολογία στη βιολογία.

4. Σύλληψη της αρχής του οργονομικού λειτουργισμού: ζεύγη λειτουργιών 

που είναι ταυτόχρονα αντίθετες και ταυτόσημες, ως προς μία βαθύτερη 

κοινή αρχή λειτουργίας.

ροή νευροφυτικής διέγερσης – ηδονή , άγχος

34
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Παρασυμπαθητικό 

Νευρικό 
Σύστημα

Εγκεφαλονωτιαίο ή Ζωικό Νευρικό 

Σύστημα (οι κινητικές του λειτουργίες 

υπόκεινται στη βούληση)

Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα (ΑΝΣ)

Κεντρικό 
(εγκέφαλος 
& νωτιαίος 

μυελός)

Περιφερικό 
(περιφερικά 

νεύρα και 
γάγγλια)*

Συμπαθητικό 

*Γάγγλια: Σύνολο νευρικών κυττάρων τα οποία αποτελούν κέντρα 
επεξεργασίας των νευρικών ώσεων οι οποίες, μέσω πολλαπλών συνάψεων, 
είτε αναστέλλονται είτε ευοδώνονται.

(ρυθμίζουν τις αυτόνομες, φυτικές 
λειτουργίες, π.χ. αναπνοή, λειτουργία 

καρδιάς κτλ.)



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΝΣ)

ΨυχικάΗδονή Άγχος

Κ+, λεκιθίνη, 
ΟΗ–, χολίνη

Ca++, χοληστερίνη, 
Η+, αδρεναλίνη

Βιοχημικά

Σωματικά ΣυστολήΔιαστολή

Απόσυρση 
προς τον εαυτό

Κατεύθυνση 
κίνησης

Άνοιγμα προς 
τον κόσμο, έξω 
από τον εαυτό

36
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Η ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΓΧΟΥΣ

Κατεύθυνση νευροφυτικής ροής

Περιφέρεια Κέντρο

Σεξουαλικότητα, 
ηδονή

Παρασυμπαθητικό

Χολίνη, ιόντα Κ+

Ιόντα ΟΗ—

Διαστολή

↑

Άγχος

Συμπαθητικό

Χοληστερίνη,
ιόντα Ca++

Ιόντα Η+

Συστολή

↓

Συναίσθημα

ΑΝΣ (Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα)

Βιοχημικοί 
διαβιβαστές

Οξεοβασική ισορροπία

Βιολογικός παλμός

Βιοηλεκτρική φόρτιση

προς προς



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Αντίθεση κέντρου (θώρακας, κοιλιά, διάφραγμα, 
νευροφυτικά γάγγλια συμπαθητικού) και περιφέρειας 
(δέρμα, γεννητικά όργανα, γάγγλια 
παρασυμπαθητικού).

Άγχος και σεξουαλικότητα. Δύο διαφορετικές 
κατευθύνσεις της νευροφυτικής διέγερσης.

Όταν η σεξουαλική διέγερση δεν βρίσκει 
διέξοδο/εκφόρτιση στα γεννητικά όργανα τότε 
επιστρέφει προς το κέντρο του οργανισμού και 
βιώνεται ως άγχος.

38



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

39

Κατεύθυνση της 
νευροφυτικής 

διέγερσης από το 
κέντρο προς την 

περιφέρεια (ηδονή –
παρασυμπαθητικό)

Κατεύθυνση της 
νευροφυτικής 

διέγερσης από την 
περιφέρεια προς το 

κέντρο (άγχος –
συμπαθητικό)

Π=παρασυμπαθητικό       Σ=συμπαθητικό



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

40

Φάση ηδονικής νευροφυτικής διέγερσης

ροή ενέργειας προς την περιφέρεια του σώματος και 

τα γεννητικά όργανα

Φάση αγχώδους νευροφυτικής διέγερσης

ροή ενέργειας προς το κέντρο του σώματος



ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

41

κεφαλουραίος
άξονας

νευροφυτική ροή από τα 
πάνω προς τα κάτω και 
αντίστροφα: αισθήσεις

νευροφυτική ροή από το 
κέντρο προς την περιφέ-
ρεια και αντίστροφα:
συναισθήματα

ηδονή

άγχος



ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

42

Όταν η ροή της νευροφυτικής διέγερσης 
κινείται από το κέντρο προς την 
περιφέρεια ή αντίστροφα, τότε έχουμε 
την ανάδυση συναισθημάτων.

Όταν η ροή της νευροφυτικής διέγερσης 
κινείται από πάνω προς τα κάτω ή 
αντίστροφα, τότε αναδύονται οι 
αισθήσεις.



ΟΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣΜΟΣ

Κυρίαρχα φιλοσοφικά 

συστήματα

Μηχανικισμός Μυστικισμός
43



Μηχανικισμός 

Φιλοσοφικό σύστημα σκέψης που υποστηρίζει ότι η ύλη είναι 
η μοναδική υπαρκτική πραγματικότητα στο σύμπαν, και οι 
διάφορες εκφράσεις και αλληλεπιδράσεις της αρκούν για να 
εξηγήσουν τις φυσικές διεργασίες που συμβαίνουν τόσο στα 
μηχανικά, όσο και στα βιολογικά ενεργειακά συστήματα. Ο 
μηχανιστής έχει χάσει την επαφή με τον βιολογικό του πυρήνα 
και φοβάται τις φυσικές και αυθόρμητες εκφράσεις του. Λόγω 
της μυϊκής και χαρακτηρολογικής του ακαμψίας βιώνει μια 
κατακερματισμένη εικόνα για τον κόσμο και τον εαυτό του. 
Αντιλαμβάνεται τα πάντα γύρω του ως άθροισμα επιμέρους  
μηχανικών συστημάτων, τα οποία δεν συνέχονται από καμία 
λειτουργική, ενοποιητική αρχή.

44



Μυστικισμός
Το φιλοσοφικό σύστημα σκέψης που υποστηρίζει ότι οι φυσικές 
οργανικές αισθήσεις και ο μηχανιστικός τρόπος σκέψης δεν 
αρκούν για να κατανοήσει κανείς την πραγματικότητα. Μόνο η 
βίωση της «μυστικής» και άρρητης ένωσης με μια υπερβατική
πραγματικότητα ή οντότητα —που συχνά ταυτίζεται με τον 
Θεό— μπορεί να οδηγήσει στην ολοκληρωμένη κατανόηση τόσο 
της φυσικής όσο και της άυλης πραγματικότητας. Ο μυστικιστής 
έχει διατηρήσει την επαφή με τον βιολογικό του πυρήνα αλλά, 
λόγω της ιδιότυπης θωράκισής του, διαστρεβλώνει και 
παρερμηνεύει τις φυσικές εκφράσεις του και τις αποδίδει σε 
υπερφυσικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον Ράιχ «Ο μυστικισμός 
σημαίνει, κυριολεκτικά, μια αλλαγή των αισθητηριακών 
εντυπώσεων και οργανικών αισθήσεων σε κάτι μη πραγματικό 
και εκτός του παρόντος κόσμου» (από το βιβλίο «Ο αιθέρας, ο 
Θεός και ο διάβολος).

45
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Τέσσερις τρόποι αντίληψης ψυχικών 

εννοιών και σωματικών λειτουργιών: 

α) μηχανιστικός υλισμός

β) μεταφυσικός ιδεαλισμός

γ) ψυχοσωματική προσέγγιση

δ) οργονομικός λειτουργισμός



α) μηχανιστικός υλισμός 

συγκινήσεις ως αποτέλεσμα σωματικών, χημικών 

διεργασιών, που στερούνται την ενεργειακή τους διάσταση

β) μεταφυσικός ιδεαλισμός 

συγκινήσεις ως αποτέλεσμα πνευματικών, υπερβατικών 

αιτιών, οι οποίες αιτίες αποτελούν διαστρέβλωση των 

ενεργειακών διεργασιών

γ) ψυχοσωματική προσέγγιση 

αλληλεπίδραση ψυχικών και σωματικών διεργασιών οι 

οποίες νοούνται ως δύο διακριτές οντότητες

δ) οργονομικός λειτουργισμός

οι ψυχικές και σωματικές λειτουργίες παρουσιάζουν 

ταυτόχρονα αντιθετικότητα και ταυτοσημία ανάλογα με το 

εξεταζόμενο επίπεδο λειτουργικότητας
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EIΣΗΓΗΣΕΙΣ Ε.Φ. ΜΠΕΪΚΕΡ

1. Θεώρησε τα μάτια ως ερωτογόνο ζώνη, ενώ ο Β. Ράιχ τα είχε 

αντιληφθεί ως το πρώτο τμήμα της θωράκισης κατά τον κατακόρυφο 

άξονα, χωρίς να τονίσει την ερωτογενή τους λειτουργία.

Ράιχ: Το οπτικό τμήμα (μάτια) ως μέσο διατήρησης της 
αντικειμενικότητας. Αν είναι θωρακισμένα τότε υπάρχει μικρότερη ή 
μεγαλύτερη διαστρέβλωση της πραγματικότητας.
Μπέικερ: Τα μάτια, εκτός των ανωτέρω, αποτελούν και μέσο ερωτικής 
διέγερσης και ηδονής, ενώ η θωράκισή τους παίζει καθοριστικό ρόλο 
στη διαμόρφωση του χαρακτήρα.

2. Ολοκλήρωσε και παρουσίασε ένα συνεκτικό σύστημα 
χαρακτηρολογικής ταξινόμησης με βάση τη δεσμευμένη σεξουαλική 
ενέργεια (δηλαδή τις προγενετήσιες καθηλώσεις) κατά την περίοδο 
της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης, έως την ηλικία των 5 ή 6 ετών της 
ζωής.
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3. Ταξινόμησε τους τρόπους και τα είδη της κοινωνικοπολιτικής 

συμπεριφοράς, με βάση τη βιοφυσική λειτουργία των ανθρώπων 

και όχι με βάση τις πολιτικές και ιδεολογικές τους διαφορές —

κοινωνικοπολιτικοί χαρακτήρες

4. Διέκρινε τα συναισθήματα σε βασικά και δευτερογενή.

5. Θεώρησε ότι η σεξουαλικότητα του ανθρώπου παρουσιάζει τρεις 

κορυφώσεις κατά την εξέλιξή της.

i. Στη νηπιακή ζωή, κατά την περίοδο θηλασμού – στοματικός 

οργασμός.

ii. Στην πρώτη παιδική ηλικία (3-5 ετών) με την εδραίωση της 

γενετησιότητας στο γενετήσιο στάδιο – πρώιμη εφηβεία.

iii. Στην εφηβεία (πρώιμη, περίπου 9 ετών και ώριμη, περίπου 11-

12 ετών).

EIΣΗΓΗΣΕΙΣ Ε.Φ. ΜΠΕΪΚΕΡ
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άγχος ηδονή

(Π) Πυρήνας βιολογικός
(Θ) Θωράκιση, δευτερογενές στρώμα θωράκισης, μυϊκό σύστημα
(ΜΣ) Μυϊκό σύστημα
(ΚΠ) Κοινωνικό προσωπείο (εξωτερική συμπεριφορά)

Π

Θ

ΚΠ
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ο
ρ
γ
ή

ΜΣ

φόβος

Άγχος 
εσωτερικής ή 
εξωτερικής 
προέλευσης,
ή φόβος σε 
πραγματική 
απειλή



ροή νευρο-
φυτικής 

διέγερσης 
στους μυς

ΟΡΓΗ ΗΔΟΝΗ ΑΓΧΟΣ

πρωτεύοντα συναισθήματα (συγκινήσεις)

ροή νευροφυ-
τικής διέγερ-

σης από 
περιφέρεια 
προς κέντρο 
(εσωτερικά 

όργανα)

ροή νευροφυ-
τικής διέγερσης 

από κέντρο 
προς 

περιφέρεια 
(δέρμα, γεννη-
τικά όργανα)
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οριστική ματαίωση, 
καμία προοπτική 

ικανοποίησης 
(ροή ενέργειας 
προς το κέντρο)

ΘΛΙΨΗΝΟΣΤΑΛΓΙΑ 

δευτερεύοντα συναισθήματα 
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πρόσκαιρη 
ματαίωση

και ροή ενέργειας 
σε στήθος, χέρια, 

λεκάνη, στόμα 
(επιθυμία 

υπέρθεσης)
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Κατάθλιψη

(λειτουργικά ταυτόσημη με τη θλίψη): 

στροφή επιθετικότητας (που αναπτύχθηκε λόγω 

ματαίωσης) προς τον ίδιο τον εαυτό και 

γενικευμένη συστολή ως άμυνα στην οργή.
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Η αγάπη, η εργασία και η γνώση είναι οι 
αστείρευτες πηγές της ζωής μας και αυτές θα 
πρέπει να την κυβερνούν.

Βίλχελμ Ράιχ


