
2Ο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

3Ο ΜΑΘΗΜΑ

H ανάπτυξη της θωράκισης 

και ο ρόλος της στην ψυχική υγεία.



Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΣΜΟΥ 
(ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Νεύρωση => οργασμική ανικανότητα =>
αδυναμία πλήρους και ικανοποιητικής εκφόρτισης 
της σεξουαλικής διέγερσης =>
ανεκφόρτιστο ενεργειακό πλεόνασμα =>
λίμναση => ενεργειακή τροφοδοσία νεύρωσης =>
συγκρότηση χαρακτηρολογικής και μυϊκής 
θωράκισης και βιοπάθειες και αντικοινωνική 
ψυχοπαθολογία



Αντιστοιχεί 
στο λιμνά-
ζον, ανεκ-
φόρτιστο
ενεργειακό 
πλεόνασμα

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).

Στόχος θεραπείας: αποκατάσταση νευροφυτικής 
ροής (οργασμική ικανότητα) μέσω αποδόμησης της 
χαρακτηρολογικής και σωματικής/μυϊκής 
θωράκισης, που συνεπάγεται την εκφόρτιση του 
ενεργειακού πλεονάσματος

ΦΟΡΤΙΣΗ, ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΙΜΝΑΣΗ



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
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• 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)



ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΣΜΟΥ
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Οργασμός: Ο ενιαίος, ακούσιος σπασμός ολόκληρουτου 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

Το αντανακλαστικό του Οργασμού

Εκπνοή, υστερικός οπισθότονος
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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.



 Η σοβαρότητα και η πρόγνωση της νεύρωσης εξαρτώνται η μεν πρώτη 

από τον βαθμό διαταραχής της γενετησιότητας (= οργασμικής 

ικανότητας), δηλαδή από το πόσο βαθιά εδραιωμένη είναι στο 

βιοσύστημα η οργασμική ανικανότητα, ενώ η δεύτερη, από τον βαθμό 

δυσκολίας, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αποκατάστασης της 

πρωτοκαθεδρίας της γενετησιότητας και της σταδιακής απώλειας του 

ενδιαφέροντος για την ικανοποίηση των προγενετήσιων λιμπιντικών

ενορμήσεων.

 Γενετησιότητα = ετεροφυλοφιλικός σεξουαλικός προσανατολισμός + 

οργασμική ικανότητα.

 Στις γυναίκες αυτό ισοδυναμεί με κολπικό οργασμό, αφού ο 

κλειτοριδικός υποδηλώνει, τουλάχιστον, φαλλική καθήλωση η οποία δεν 

επέτρεψε την εδραίωση της γενετήσιας προτεραιότητας.



Κανόνας οργασμού

Κανόνας οργασμού = κανόνας ζωής, γιατί αυτή η οργονομετρική
εξίσωση του οργονομικού λειτουργισμού διέπει ΟΛΕΣ τις έμβιες 
λειτουργίες (από τα αρχέγονα κύτταρα έως τις πιο εξειδικευμένες 
και πολύπλοκες λειτουργίες των πολυσύνθετων οργανισμών)
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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

12

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

Κατεύθυνση της νευρο-
φυτικής διέγερσης από το 

κέντρο προς την περιφέρεια 
(ηδονή – παρασυμπαθητικό)

Κατεύθυνση της νευρο-
φυτικής διέγερσης από την 
περιφέρεια προς το κέντρο 

(άγχος – συμπαθητικό)

Π=παρασυμπαθητικό       Σ=συμπαθητικό

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

• 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.



 Τεχνική της χαρακτηρανάλυσης
1) Δεν ερμηνεύουμε το υλικό του θεραπευόμενου αν πρώτα δεν φέρουμε στην 

επιφάνεια την αρνητική του μεταβίβαση, που συχνά κρύβεται κάτω από την 

επιφανειακή θετική μεταβίβαση.

2) Αναλύουμε μεθοδικά τις χαρακτηρολογικές αντιστάσεις του ασθενούς, 

«αποφλοιώνοντας» τη διαστρωματική τους δομή και ακολουθώντας πάντα τον 

κανόνα: 

i. πρώτα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι αμύνεται (π.χ. ότι αρνείται να δει ότι 

αντιπαθεί τον θεραπευτή του), 

ii. μετά τον τρόπο που το κάνει (π.χ. εκλογικεύοντας τις προσπάθειες του 

θεραπευτή να τον αποκαλύψει ή εξιδανικεύοντάς τον), 

iii. Τέλος να συνειδητοποιήσει εναντίον τίνος πράγματος αμύνεται (π.χ. ότι η 

αντιπάθεια είναι αποτέλεσμα του διχασμού της γενετήσιας επιθυμίας του 

θεραπευόμενου προς τον θεραπευτή — αντιδραστικός σχηματισμός)



3) Μεθοδική αποδόμηση της διαστρωματοποιημένης χαρακτηρολογικής 

θωράκισης => σταδιακή αφαίρεση του δευτερογενούς στρώματος  => 

ελεύθερη έκφραση πρωτογενούς (πρωτοπλασματικού) 

βιοενεργειακού πυρήνα => οργασμική ικανότητα — γενετησιότητα —

αυτορρύθμιση — ικανότητα πλήρους οργονοτικής επαφής

4) Σημαντική υπενθύμιση: αποδόμηση της χαρακτηρολογικής και μυϊκής 
θωράκισης => απελευθέρωση νευροφυτικής ενέργεια (οργονικής) => 
αδιατάρακτη ροή ενέργειας στον ενοποιημένο οργανισμό => 
ανάκληση μνήμης των τραυματικών ματαιώσεων, που η θωράκιση, η 
οποία αναπτύχθηκε εξαιτίας τους, είχε ως αποτέλεσμα την απώθησή 
τους.



ΘΩΡΑΚΙΣΗ
 Προσωρινή ή μόνιμη

 Μόνιμη στους νευρωτικούς χαρακτήρες, μετά από 

επαναλαμβανόμενες ή συνεχιζόμενες τιμωρίες και 

ματαιώσεις => πρόκληση χρόνιας συστολής, διαρκής 

ετοιμότητα του οργανισμού, χρόνια συμπαθητικοτονία.



Πιθανές αιτίες γέννησης της θωράκισης:

1) απόκτηση έγγειας και υλικής ιδιοκτησίας και η ανάγκη της 

προστασίας τους

2) εξωτερικοί κίνδυνοι, κλιματικές απειλές και γενικά η επιβίωση

3) η αυτοπαρατήρηση => διάσπαση της ενότητας διέγερσης και 

αντίληψης, προσπάθεια ελέγχου των παρατηρούμενων 

αισθήσεων

4) ο τρόμος παράδοσης στον οργασμό, λόγω της απώλειας του 

συνειδητού ελέγχου.



Ο φόβος είτε της απώλειας ελέγχου είτε των κινδύνων γενικά 
δημιούργησε τον πόθο και τη λαχτάρα για γνώση.

• έτσι η γνώση έγινε σταδιακά το όπλο με το οποίο θα 
αντιμετωπίζονταν ο φόβος.

• σταδιακά η λαχτάρα για γνώση έγινε σημαντικότερη από τη 
φυσική λειτουργικότητα, η οποία άρχισε να καταπιέζεται να 
ελέγχεται και τελικά να απαγορεύεται.

• η καταστολή της φυσικής λειτουργικότητας οδήγησε στη 
δημιουργία τεχνητών νόμων συμπεριφοράς, δηλαδή στην 
ανάπτυξη της ΗΘΙΚΗΣ και στην ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ.

• έτσι αναπτύχθηκε η θωράκιση, πιθανότατα πρώτα η σωματική και 
στη συνέχεια η χαρακτηρολογική.



• η θωράκιση σημαίνει περιφρόνηση, που ενεργειακά ισοδυναμεί με απόσυρση της 

ενέργειας από τη λεκάνη και συγκέντρωση της στο πρόσωπο.

• αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη των γεννητικών οργάνων και γενικότερα 

απόρριψη των ατόμων που τα θεωρούμε πιο σεξουαλικά από εμάς ή ατόμων που 

αισθανόμαστε ότι σεξουαλικά διαφέρουν από εμάς.

• η θωράκιση αυτοσυντηρείται και αναπαράγεται, περνάει από τους γονείς στα 

παιδιά.

• η μυϊκή συστολή/σωματική θωράκιση και η ψυχική/χαρακτηροθωράκιση είναι τα 

αποτελέσματα της σεξουαλικής διαμάχης στην παιδική ηλικία, δηλαδή του 

οιδιπόδειου συμπλέγματος, με τελική έκβαση τον περιορισμό της υγιούς και 

φυσικής σωματικής και ψυχικής κινητικότητας.

• Ισχυρή θωράκιση => φόβος διαστολής => τρόμος για τη ζωή

• ο τρόμος για τη ζωή κορυφώνεται στο τέλος της θεραπείας με την ανάδυση του 

άγχους οργασμού.



Υπενθύμιση του νευρωτικού τρόπου επίλυσης 

του οιδιπόδειου συμπλέγματος:

1. ταύτιση με τον γονέα που είναι ο κύριος υπεύθυνος για την λιμπιντική ματαίωση και που 

είναι και ο πιο αγαπητός

2. θυμός εναντίον του ματαιωτικού γονέα, που λόγω του φόβου τιμωρίας μετατρέπεται σε 

άγχος, το οποίο στη συνέχεια στρέφει το θυμό εναντίον του εαυτού , προκαλώντας έτσι 

όλες εκείνες τις απαγορεύσεις της ηθικής πού ενδοβάλλονται και υιοθετούνται στην 

υπόλοιπη ζωή.

3. σχηματισμός των αντιδραστικών στάσεων προς της λιμπιντικές ενορμήσεις, με 

αποτέλεσμα οι τελευταίες είτε να καταπιέζονται είτε να αλλάζουν κατεύθυνση.

• η θωράκιση περιλαμβάνει μυς, όργανα και ιστούς που αποτελούν μία λειτουργική 

μονάδα, δηλαδή επιτελούν μαζί μία συγκεκριμένη λειτουργία.

• ο φόβος τιμωρίας προκαλεί τη θωράκιση και αυτή την καταστολή των ενορμήσεων.

• Έτσι επιτυγχάνεται προσωρινή ενίσχυση του εγώ, λόγω απόκρουσης του κινδύνου, 

αλλά και νευρωτικές συγκρούσεις, με αποτέλεσμα την δυσλειτουργικότητα και τα 

νευρωτικά συμπτώματα.



Παράγοντες διαμόρφωσης της θωράκισης:

1) χρόνος ματαίωσης μιας ενόρμησης: Όσο νωρίτερα γίνεται η ματαίωση τόσο 
καταστροφική είναι η επίπτωση της

2) ένταση της ματαίωσης : Όσο μεγαλύτερη τόσο μεγαλύτερες και 
καταστροφικότερες οι συνέπειες

3) σε ποια ενόρμηση κατευθύνεται η ματαίωση: Αφορά την ερωτογενή ζώνη και 
το λιμπιντικό στάδιο

4) αναλογία αποδοχής και ματαίωσης της ενόρμησης: Αφορά την έκφραση ή 
καταστολή της ενόρμησης σε κάποια ερωτογενή ζώνη: δημιουργεί 2 
παραλλαγές σε κάθε διαγνωστική κατηγορία, τον κατεσταλμένο και τον 
ανικανοποίητο υπoτύπο.

5) το φύλο του κύριου ματαιωτικού προσώπου με το οποίο ταυτίζεται το άτομο
6) από τις αντιφάσεις στις ίδιες τις ματαιώσεις, που επιτρέπουν άλλοτε την 

ενδυνάμωση και άλλοτε την αναστολή διαφορετικών ενoρμήσεων.



• η θωράκιση αναπτύσσεται σταδιακά, είναι 

τμηματική, οφείλεται σε τραυματικά 

γεγονότα και περιέχει τη μνήμη τους.

• δεν υπάρχουν συνήθως αναμνήσεις, αν η 
θωράκιση οφείλεται στάση των γονέων, ή 
στο γενικότερο κλίμα που επικρατούσε στο 
οικογενειακό περιβάλλον.



• στόχος της θωράκισης είναι να ελέγξει τις ενορμήσεις, άρα να 
ελαττώσει το άγχος και να αποτρέψει την οργασμική παράδοση που 
δημιουργεί φόβο( το άγχος οργασμού) και επισύρει τον κίνδυνο της 
τιμωρίας.

• η θωράκιση πρώτα εμφανίζεται στο διάφραγμα, ως κράτημα της 
αναπνοής( πιο συγκεκριμένα με βίαιη και ρηχή εισπνοή που δεν 
ακολουθείται από εκπνοή ανακουφιστική και βαθιά)

• η κυρία θωράκιση, το μεγαλύτερο δηλαδή «κράτημα», γίνεται στη 
λεκάνη, όπου εδράζεται η οιδιπόδεια σύγκρουση. Αυτή αφήνεται να 
δουλευτεί στο τέλος, γιατί η απελευθέρωση της νωρίτερα θα 
προκαλέσει σύγχυση( εξαίρεση ίσως να αποτελούν οι καταθλιπτικοί, αν 
έχουν ανησυχητικά χαμηλό επίπεδο ενεργειακής φόρτισης).



• η διάταξη της θωράκισης είναι τμηματική, παρουσιάζει 
εγκάρσια ανάπτυξη και δεν είναι απαραίτητα συμμετρική.
• διατάσσεται σε 7 ζώνες, οι οποίες από πάνω προς τα κάτω οι 
εξής: οπτική, στοματική, αυχενική, θωρακική, διαφραγματική, 
κοιλιακή και πυελική.
• στη θεραπεία απελευθερώνονται με αυτή τη σειρά, εκτός 
ίσως από την απελευθέρωσή της θωρακικής ζώνης, που 
προηγείται στις περιπτώσεις εκείνες όπου έχουμε πολύ 
χαμηλή ενεργειακή φόρτιση, όπως συνήθως συμβαίνει στους 
καταθλιπτικούς ασθενείς.



• Πρόκειται για ζώνες που λειτουργούν, ως ένα 
βαθμό, ανεξάρτητα η μία από την άλλη, αλλά 
παράλληλα και αλληλοεξαρτώμενες.

• Κάποια ζώνη, παραδείγματος χάρη, μπορεί να 
κινητοποιηθεί μόνο όταν κινητοποιήσουμε τη 
λεκάνη, και τότε επιστρέφουμε πίσω και 
δουλεύουμε πάλι από την αρχή.



• στην σχιζοφρένεια και την επιληψία, εξαιτίας της 
ισχυρής οπτικής θωράκισης, έχουμε ανάπτυξη ήπιας 
περιφερικότερης θωράκισης, λόγω του ότι δεν 
υπάρχει εκεί αρκετή ενέργεια ώστε να δεσμευτεί.

• αν αποδομηθεί η οπτική θωράκιση, τότε θα 
αναπτυχθεί περιφερικότερη θωράκιση, που μέχρι τότε 
δεν υπήρχε.

• αν πάλι οργανισμός δεν μπορεί να δεσμεύσει την 
ενέργεια που φτάνει περιφερικότερα, τότε είναι πολύ 
πιθανόν να παρουσιάσει ανοργονία, περιοχική η 
συνολικότερη.



Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το 
κόκκινο νήμα του χαρακτήρα δηλαδή την κύρια 
άμυνα του με την οποία θα αντιδράσει κάθε 
φορά που θα αισθανθεί απειλή 
(μετριοφροσύνη, συγκράτηση, ντροπαλότητα, 
αποδεκτή επιθετικότητα, ψέματα, ύπουλη 
συμπεριφορά).



• Ο στόχος της θεραπείας είναι απλός, η απομάκρυνση της μυϊκής και 
χαρακτηρολογικής θωράκισης, ώστε να αποκατασταθεί η φυσική λειτουργικότητα 
και η γενετήσιοτητα.

• Δουλεύουμε με τους εξής τρεις τρόπους:
1) Αποκατάσταση της φυσικής αναπνοής, η οποία αυξάνει την εσωτερική ώθηση 

και φορτίζει συναισθηματικά.
2) Μυϊκή επεξεργασία των συ σπασμένων μυών=> απελευθέρωση 

συναισθημάτων, συγκινήσεων και σωματικών αισθήσεων.
3) Διατήρηση της συνεργασίας με τον ασθενή, μέσω της ανάλυσης των 

αντιστάσεων του χαρακτήρα του. Ο φόβος της διαστολής, της ελεύθερης 
κινητικότητας και της οργασμικής παράδοσης, πάντα κινητοποιεί τις άμυνες του 
ασθενή, παρά την επιθυμία του να γίνει καλά.

• Χρειάζεται να υπάρχει μεγάλη επαφή του θεραπευτή με τον ασθενή, να 
αντιλαμβάνεται ο θεραπευτής τι αισθάνεται, τι προσπαθεί να εκφράσει, και τι 
κρύβει ο ασθενής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη επαφής του ασθενή με 
τον εαυτό του.



Με το «άνοιγμα» του διαφραγματικού τμήματος 
της θωράκισης, έχουμε την αίσθηση μιας 
τρισδιάστατης ροής στο σώμα, μιας ηδονικής 
αίσθησης απαλών ρευμάτων κυματοειδούς και 
παλλόμενης ρευστής μάζας, ρευμάτων που 
κινούνται προς τη λεκάνη. Πρόκειται για 
ενεργειακή πρωτοπλασματική ροή.



• Στην ψυχιατρική οργονοθεραπεία έχουμε την δυνατότητα της 
άμεσης επεξεργασίας και αποθωράκισης των σκελετικών μυών, 
και της έμμεσης των εν τω βάθει ιστών και των άλλων οργάνων 
(παραδείγματος χάρη με το αντανακλαστικό του οργασμού, με 
την περιφερική κίνηση των ματιών, τους μορφασμούς του 
προσώπου).

• Αν δεν αποφορτιστεί πλήρως το συναίσθημα που συγκρατούν 
οι θωρακισμένοι μυς, τότε αυτοί θα επανασυσπαστούν, μετά 
την προσωρινή τους χαλάρωση που επέρχεται από την μυϊκή 
επεξεργασία.

• Οι μυς που αποτελούν ένα οργανικό σύνολο στη δέσμευση των 
συναισθημάτων, πρέπει να επεξεργάζονται μαζί.



• αυτό που θωρακίζει είναι το άγχος, δηλαδή ο φόβος τιμωρίας 
που οδηγεί στη δέσμευση και καταπίεση των συναισθημάτων.

• ο ασθενής ενθαρρύνεται να αντέξει το άγχος του και να 
εκφράσει τα απαγορευμένα συναισθήματά του.

• τα πιο σημαντικά από αυτά που πρέπει να εκφορτίσει είναι ο 
θυμός και το μίσος.

• μόνο τότε μπορεί κανείς να νιώσει αγάπη και νοσταλγία με 
γνήσιο τρόπο.

• ο θυμός και το μίσος πρέπει να εκφορτισθούν και από τα επτά 
τμήματα της θωράκισης.



Οπτικό τμήμα
• Εδώ εδράζονται οι αισθήσεις από απόσταση: όραση, ακοή και όσφρηση.

• περιλαμβάνει τους εν τω βάθει και επιπολής ινιακούς μυς, τα αγγεία του 
εγκεφάλου και τα νευροφυτικά κέντρα. Γενικά περιλαμβάνει όλον τον εγκέφαλο.

• Η έντονη οπτική θωράκιση, που αναπτύσσεται πολύ πρώιμα , τις πρώτες μέρες της 
ζωής, προκαλεί τη διαμόρφωση των οπτικών χαρακτήρων, δηλαδή σχιζοφρένεια, 
επιληψία και τον ηδονοβλεπτικό χαρακτήρα.

• Χαρακτηριστική εμφάνιση: Ακίνητο μέτωπο και βλέφαρα. Κανείς κοιτάζει αλλά δεν 
βλέπει. Ο ηδονοβλεψίας κοιτάει χωρίς να τον βλέπουν. Αδυναμία για κλάμα, 
διαθλαστικές ανωμαλίες των οφθαλμών, διαστολή της κόρης λόγω άγχους, 
καχυποψία, μάτια που εκφράζουν μίσος η φόβο, αναστολή του υγιούς φλερτ λόγω 
θωράκισης των βλεφάρων.



• συμπτώματα: Μετωπιαίοι πονοκέφαλοι ( από το χρόνιο 
ανασήκωμα των βλεφάρων που εκφράζουν φόβο, άγχος, έκπληξη), 
ινιακοί πονοκέφαλοι (από χρόνια σύσπαση των ινιακών μυών), 
σύγχυση, υπεροψία, στοχαστική έκφραση του προσώπου(αυτό 
κυρίως οφείλεται στο άγχος αυνανισμού), ζάλη εξαιτίας της 
ανεπαρκούς θωράκισης των αυχενικών μυών.

• θεραπεία: Άνοιγμα των ματιών στην εισπνοή (όπως όταν τρομάζει 
κάποιος), έκφραση συναισθημάτων, γκριμάτσες, μυϊκή 
επεξεργασία των ινιακών μυών, φακός τουλάχιστον 15 με 20 
λεπτά, σωματική προσπάθεια πού «σπρώχνει» την ενέργεια προς 
τους μυς, δηλαδή περιφερικότερα.

• συγκρατεί κυρίως τρόμο ή αφόρητο φόβο και προκαλεί σύγχυση.





Στοματικό τμήμα
• Περιλαμβάνει τους μυς στο σαγόνι, όλους τους μασητήρες, τους μυς 

του λαιμού μέχρι και τη στοματική μοίρα του φάρυγγα, τον 
δακτυλιοειδή μυ του στόματος, τους μυς του ινίου. Όλοι μαζί 
αποτελούν μία λειτουργική μονάδα και το κάθε μέρος της επηρεάζει 
τα υπόλοιπα.

• Παραδείγματος χάρη η πίεση στους μασητήρες προκαλεί τρέμουλο 
των χειλιών και της κάτω σιαγόνας, απελευθερώνει κλάμα ή 
επιθυμία θηλασμού.

• Όλο αυτό το τμήμα μπορεί να κινητοποιηθεί με το αντανακλαστικό 
του εμετού, αλλά η πλήρης έκφραση του κλάματος θα υπάρξει 
μόνον όταν απελευθερωθούν και τα δύο επόμενα τμήματα της 
θωράκισης.



• Συμπτώματα: ανόητος μορφασμός, σαρκαστικό/ περιφρονητικό 
χαμόγελο, στόμα θλιμμένο/ σκληρό/ βίαιο, σαγόνι προτεταμένο 
που υποδηλώνει εριστικότητα και σφίγγει τον πυθμένα του 
στόματος αναστέλλοντας το κλάμα, σφιγμένο σαγόνι που 
προκαλεί μονότονη και συγκρατημένη φωνή, σφιγμένος λαιμός 
που προκαλεί κλαψούρισμα, με φωνή υψηλών συχνοτήτων και 
ασθενική και τραχεία αναπνοή, ξηρότητα στόματος ή αυξημένη 
σιελόρροια από ανικανοποίητες στοματικές ανάγκες, 
λακωνικότητα ή λογόρροια, τραυλισμός, πρόσωπο σφιγμένο η 
καταθλιπτικό , αναστολή της κινητικότητας του προσώπου, 
ανικανότητα για γκριμάτσες, πονοκέφαλος, ναυτία από 
σύσπαση του πυθμένα του στόματος.



• το στοματικό τμήμα συγκρατεί, δηλαδή η θωράκιση του 
αναστέλλει, θυμωμένο δάγκωμα,  κλάμα, ουρλιαχτό, την 
επιθυμία για θηλασμό, γκριμάτσες.

• θεραπεία: σταμάτημα της ακατάσχετης ομιλίας που 
συνοδεύεται από επιθετικές κινήσεις, ενθάρρυνση των 
ακούσιων κινήσεων με διέγερση του ασθενούς, άμεση μυϊκή 
επεξεργασία των μασητήρων και του σαγονιού, πρόκληση 
ήχων που κινητοποιούν τα χείλη και το λαιμό, πίεση υπογένεια 
ή αντανακλαστικό του εμετού που προκαλεί κλάμα, μίμηση 
κλάματος, δάγκωμα, εκφορά φθόγγων (παχ, ουάχ, λαχ, καχ για 
χείλη, χείλη και σαγόνι, γλώσσα και μαλακή υπερώα 
αντίστοιχα).



Τραχηλικό τμήμα
• Περιλαμβάνει τους μυς του τραχήλου (λαιμού και αυχένα), το 

μυώδες πλάτυσμα, τον ΣΚΜ μυ, τη γλώσσα που καταφύεται
βαθιά στον τράχηλο.

• Συγκρατεί θυμό και κλάμα, που συχνά καταπίνονται χωρίς να 
το συνειδητοποιεί ο ασθενής.

• Συμπτώματα: κατάποση συχνή, αλλαγές στη φωνή, βήχας, 
αίσθηση κόμπου στο λαιμό ή και πνιγμού, φαντασιώσεις 
πεολειχίας.

• Θεραπεία: Αντανακλαστικό του εμετού, μυϊκή επεξεργασία του 
ΣΚΜ μυ και του αυχένα, ουρλιαχτά.







Θωρακικό τμήμα
• Περιλαμβάνει: Μεσοπλεύριους μυς , θωρακικούς, δελτοειδείς, τους μυς 

της ωμοπλάτης, τους σπονδυλικούς, όλο το περιεχόμενο της θωρακικής 
κοιλότητας και τα άνω άκρα

• είναι το πρώτο που μπλοκάρεται για να καταστείλει το άγχος (η 
αναστολή της αναπνοής, ιδιαίτερα της εκπνοής πιέζει το ηλιακό πλέγμα 
και έτσι ελαττώνεται η διέγερση του συμπαθητικού). Στη σχιζοφρένεια, 
αυτό και τα μάτια μπλοκάρονται στις 10 πρώτες μέρες. Η θωράκισή του 
προκαλεί χρόνια εισπνευστική στάση, με αποτέλεσμα την καταπίεση 
των συναισθημάτων. Αρα, στη θεραπεία κινητοποιούμε αυτό το τμήμα 
πρώτα, γιατί έτσι ασκείται από μέσα στον οργανισμό μεγαλύτερη πίεση 
στα μπλοκαρίσματα, λόγω της αύξησης της ενέργειας. Αυτό το 
αποφεύγουμε σε όσους έχουν υψηλή ενεργειακή φόρτιση.







• Συγκρατεί: Σπαρακτικό και πικρό κλάμα, οργή (πιο έντονη από του 
στοματικού τμήματος), νοσταλγία, λαχτάρα που συχνά εκδηλώνεται με το 
άνοιγμα των χεριών και το άπλωμα τους για να αγκαλιάσουν, 
γέλιο(φαίνεται ότι προέρχεται από το στήθος)

• Συμπτώματα: Περιορισμός και αυτοέλεγχος των συναισθημάτων, 
εισπνευστική στάση του θώρακα, χρόνια διαστολή (με οργανικό 
αποτέλεσμα την αύξηση της αρτηριακής πίεσης, αρρυθμίες, προκάρδια
πίεση, βρογχικό άσθμα, στεφανιαία νόσο), τάση για φυματίωση, 
μεγαλοκαρδία, ψυχρή οργή, το κλάμα θεωρείται ανανδρία, ελάττωση των 
συναισθημάτων νοσταλγίας, χέρια κρύα και ιδρωμένα , νόσος Raynaud, 
αναισθησία των μαστών στις γυναίκες, αηδία στην ιδέα του θηλασμού, 
κόμπος και σπασμός του οισοφάγου.

• η απελευθέρωση του στήθους προκαλεί ανάδυση πρώιμων μνημών 
απογοήτευσης και κακομεταχείρισης.



Βρογχικό άσθμα
• είναι το αποτέλεσμα της υπερδιέγερσης του παρασυμπαθητικού προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί η διέγερση του συμπαθητικού, ενώ, ταυτόχρονα, ο ασθενής διατηρεί ένα 

ήρεμο και γενναίο προσωπείο, το οποίο οφείλεται στο ότι δεν μπορεί να εκφράσει το άγχος 

του. Η οργή, με τη σειρά της, καλύπτει ένα βαθύτερο στρώμα άγχους.

• Συνοπτικά, η διαστρωμάτωση της θωράκισης είναι η εξής: επιφανειακά ήρεμο προσωπείο, 

ενδιάμεσα επιφανειακά άγχος, στο βάθος ένα ακόμα πιο έντονο άγχος.

• Το βρογχικό άσθμα είναι το αποτέλεσμα της φαντασίωσης ενός πέους στο λαιμό( σύμφωνα 

με τον Βίλχελμ Ράιχ)

• θεραπεία του άσθματος: Ο ασθενής πρέπει να νιώσει ή να μιμηθεί το άγχος του. Σε ήπια 

κρίση έχουμε θεραπευτικό αποτέλεσμα με την παρατεταμένη έκφραση του επι φωνήματος 

αχχχχχχ.

Στεφανιαία νόσος
• Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στους θεραπευτικούς χειρισμούς στους ασθενείς με στεφανιαία 

νόσο.



Κλινική σημειολογία θωρακικού

Κλινική σημειολογία της θωράκισης του θωρακικού τμήματος: 
Στήθος άκαμπτο, χρόνια εισπνευστική στάση, εμφύσημα, ΧΑΠ, 
στεφανιαία νόσος, χρόνιο βρογχικό άσθμα, περιορισμός της 
εκπνοής (υπενθύμιση: μαλακό στήθος, αλλά ανεπαίσθητη 
κίνηση του θωρακικού τοιχώματος στην σχιζοφρένεια), ώμοι 
τραβηγμένοι εμπρός ή πίσω, το κεφάλι γέρνει ή έρχεται προς τα 
εμπρός, αντί να γέρνει πίσω στην εκπνοή, σύσπαση έντονη των 
σπονδυλικών μυών που συγκρατούν πείσμα με κακία και 
παγωμένο θυμό, ευαίσθητοι μεσοπλεύριοι μυς στον πόνο ή στο 
γαργάλημα.





Διαφραγματικό τμήμα
• το διάφραγμα είναι ένας εγκάρσιος μυς που χωρίζει το θωρακικό τοίχωμα από τα σπλάχνα της 

κοιλιάς.

• πάνω από αυτό η έκφραση κατευθύνεται προς τα πάνω, το στόμα και τα χέρια, ενώ κάτω από 

αυτό κατευθύνεται προς τη λεκάνη. Το περιεχόμενο του στομάχου μπορεί να κατευθυνθεί και 

προς τις δύο κατευθύνσεις.

• περιλαμβάνει: Το στέρνο, τις κατώτερες πλευρές, τον δωδέκατο θωρακικό σπόνδυλο, το 

διάφραγμα και τα όργανα κάτω από αυτό, δηλαδή το στομάχι, το ηλιακό πλέγμα, το πάγκρεας, 

το ήπαρ, την χοληδόχο κύστη, το δωδεκαδάκτυλο, τα νεφρά και τα επινεφρίδια.

• η απελευθέρωση του προκαλεί πρωτοπλασματική ενεργειακή ροή, δηλαδή την τρισδιάστατη 

αίσθηση παλλόμενης, κυματοειδώς κινούμενης ρευστής μάζας.

• συγκρατεί δολοφονική οργή.

Συμπτώματα: Στομαχικές διαταραχές, έλκος, δυσπεψία, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, 

ναυτία με ανικανότητα εμετού, παθήσεις της χοληδόχου κύστης, ηπατοπάθειες, ζαχαρώδη 

διαβήτη.





Θεραπεία του διαφραγματικού τμήματος:

Βαθιά αναπνοή, αντανακλαστικό του εμετού, έκφραση της 
δολοφονικής οργής, ήπια ή παρατεταμένη πίεση στο στήθος 
στη φάση της εκπνοής, επεξεργασία μεσοπλευρίων, 
δελτοειδών, παρασπονδυλικών και σπονδυλικών μυών, 
έκφραση συναισθημάτων του στήθους (οργή, κλάμα, 
νοσταλγία), άνοιγμα και κλείσιμο των χεριών (σαν να 
αγκαλιάζει κανείς ένα αγαπημένο πρόσωπο), προτεραιότητα 
έκφρασης των πιο επιθετικών συναισθημάτων.



Κοιλιακό τμήμα
Περιλαμβάνει τους κοιλιακούς μυς (εγκάρσιο και 
ορθό), πλατύ ραχιαίο, ιερονωτιαίους μυς, τους 
λαγόνιους μυς (ευαίσθητοι στο γαργάλημα) που 
αποκτούν ένταση στη σεξουαλική λίμναση, ενώ 
συγκρατούν μίσος και κακία.
Θεραπεία: Μυϊκή επεξεργασία.





Πυελικό τμήμα
• Περιλαμβάνει τους μυς της λεκάνης, μαζί με τα σπλάχνα, και τα κάτω 

άκρα.
• Συμπτώματα: Τράβηγμα της λεκάνης προς τα πίσω, οι σκληροί και 

επώδυνοι μυς πάνω από την ηβική σύμφυση, επώδυνοι στη μάλαξη 
προσαγωγοί των μηρών, σύσπαση και ανύψωση του πρωκτικού 
σφιγκτήρα, ανύψωση του πυθμένα της λεκάνης, σφιγμένοι γλουτοί, 
ακίνητη και ανηδονική λεκάνη, δυσκοιλιότητα, λουμπάγκο, κύστεις 
ωοθηκών, πολύποδες και ινομυώματα της μήτρας, καλοήθεις και 
κακοήθεις όγκοι της μήτρας, ευερεθιστότητα της ουροδόχου κύστης, 
σεξουαλικές δυσλειτουργίες( στύσης, ανηδονίας, εκσπερμάτισης), κρύα 
άκρα, αιμωδίες και οιδήματα των κάτω άκρων, κιρσοί.









• Συγκρατεί άγχος και οργή: πρωκτική (σύνθλιψη) και 
φαλλική (διείσδυση), που αν δεν εκφραστούν δεν 
μπορεί να υπάρξει πραγματική ηδονή.

• Θεραπεία: Εναλλασσόμενα σφίξιμο και χαλάρωση της 
λεκάνης, κυρίως του πυθμένα της λεκάνης, που 
προκαλεί άγχος και θυμό.

• Η απελευθέρωση της λεκάνης επιφέρει το 
αντανακλαστικό του οργασμού, δηλαδή την 
αυθόρμητη κίνηση της λεκάνης προς τα εμπρός στην 
εκπνοή, και τη γενικότερη παράδοση του οργανισμού.



Διαστρωμάτωση της θωράκισης
• Τα τρία επίπεδα της ανθρώπινης λειτουργικότητας (υγιής 

πρωτοπλασματικός πυρήνας, δευτερογενές ή μεσαίο στρώμα, 
κοινωνικό προσωπείο), μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε και 
να τα προσεγγίσουμε σε κάθε τμήμα της θωράκισης. Μπορεί 
κανείς να πει ότι κάθε ζώνη θωράκισης περιέχει και μπορεί να 
εκφράσει και τα τρία αυτά επίπεδα λειτουργικότητας.

• Η θωράκιση διατάσσεται εγκάρσια, τμηματικά και 
δακτυλιδοειδώς, και σχετίζεται με την συγκινησιακή 
λειτουργία των δομών που περιλαμβάνει, και όχι με την 
νευροανατομική τους οργάνωση.



3 επίπεδα βιοψυχικής λειτουργικότητας

Προσωπείο: επίπεδο προσωπικότητας, 

χωρίς επαφή με τον πυρήνα λόγω της 

ύπαρξης ενδιάμεσου στρώματος.

Δευτερογενές στρώμα (ψυχικής υφής, 

ταυτόσημο με τον χαρακτήρα):  

ανάδυση δευτερογενών παρορμήσεων

Πρωτοπλασματικός πυρήνας (βιολογικό 

υπόβαθρο, σταθερό, δεδομένο εκ 

γενετής): εκδήλωση πρωτογενών 

ενορμήσεων



Θεραπευτικές αρχές
• σε κάθε τμήμα δουλεύονται και τα τρία στρώματα της ανθρώπινης 

λειτουργικότητας μέχρι να φτάσουμε στο τρίτο, το βαθύτερο –τον 
πυρήνα– από όπου ελευθερώνονται οι υγιείς πρωτογενείς ενορμήσεις.

• πρέπει να εκφραστεί το μίσος. Αυτό πάντα προκαλείται από την 
ματαίωση, την αναστολή της ροής της ενέργειας προς τα έξω, προς την 
περιφέρεια του οργανισμού.

• κάθε τμήμα της θωράκισης, στο μεσαίο στρώμα, μπορεί να έχει πολλά 
επιμέρους στρώματα, που πρέπει να δουλευτούν, ώστε να εκφραστούν 
τα καταπιεσμένα συναισθήματα που αυτά συγκρατούν.

• η αποδόμηση κάθε επιμέρους στρώματος της θωράκισης, όταν 
δουλεύουμε στο μεσαίο στρώμα, επιφέρει πάντα ένα «ρήγμα» στη 
θωράκιση και έτσι προκαλείται ανακούφιση, λόγω της συνεπακόλουθης 
συναισθηματικής έκφρασης.



• κάποιες φορές χρειάζεται να απελευθερωθούν περισσότερα 
τμήματα, προκειμένου να απελευθερωθεί κάποιο στρώμα ενός 
τμήματος.

• δουλεύουμε από έξω προς τα μέσα και από πάνω προς τα κάτω 
(με κάποιες εξαιρέσεις, ανάλογα με την περίπτωση)

• ενθαρρύνουμε τον ασθενή να αντέξει το άγχος του, μέχρι του 
σημείου να υπάρξει πλήρης διαστολή. Αυτό γίνεται συνέχεια 
στη θεραπεία με την σταδιακή αποδόμηση της θωράκισης.

• υπενθύμιση: Το άγχος εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει 
ενεργειακή κίνηση και διαστολή, και ουσιαστικά πρόκειται για 
μία συστολή που αντιδρά στην προσπάθεια για διαστολή του 
οργανισμού.



Παχυσαρκία
• ουσιαστικά πρόκειται για θωράκιση, που έχει σαν σκοπό την απορρόφηση της 

ενέργειας που δεν μπορεί να διαχειριστεί ο οργανισμός, και έτσι τον 
προστατεύει από τα επώδυνα ερεθίσματα.

Νευρωτική ενοχή
• Οφείλεται στην οργή(που προκάλεσε η ματαίωση κάποιας υγιούς ενόρμησης), 

η οποία έχει «σκαλώσει» στους μυς και δεν εκφράζεται ικανοποιητικά, με 
αποτέλεσμα όταν αυτή διεγείρεται, μέσω της επαναβίωσης της κατάστασης 
που την προκάλεσε, να νιώθουμε το συναίσθημα της ενοχής.

• Θεραπεία της ενοχής: Έκφραση τις μπλοκαρισμένης οργής, επίμονη και 
σχολαστική χαρακτηρανάλυση και συνεχής επανεκτίμηση της ενοχικής 
κατάστασης.

• Η κατάσταση αυτή αφορά μόνο τη νευρωτική ενοχή, αφού είναι υγιές να 
νιώθουμε υγιώς «ένοχοι» όταν έχουμε διαπράξει κάτι πραγματικά ανήθικο ή 
λάθος που το συνειδητοποιούμε αργότερα.



Ανοργονία
• εναλλάσσεται με την θωράκιση, που δεσμεύει την 

ενέργεια και τα συναισθήματα, και παρουσιάζεται σε 
καταστάσεις μεγάλης συναισθηματικής φόρτισης, 
κυρίως οργής, που δεν είναι ανεκτή από τον οργανισμό.

• οφείλεται είτε στην απόσυρση της ενέργειας, είτε στην 
έλλειψη διέγερσης, είτε, τέλος, στη παράλυση του ΑΝΣ , 
λόγω της υπερβολικής διέγερσης του.

• ακραία έκφραση της ανοργονίας αποτελεί η 
καρκινωματώδης βιοπαθητική συρρίκνωση.



Μερικά σημαντικά ιστορικά στοιχεία

• 1926- 1934 ανάπτυξη της χαρακτηραναλυτικής τεχνικής.

• 1935 Ανακάλυψη του αντανακλαστικού του οργασμού => η 
έμφαση μεταφέρεται πλέον από τον χαρακτήρα στο σώμα.

• 1935-1939 χαρακτηραναλυτική νευροφυτοθεραπεία .

• 1939- Εξέλιξη της θεραπευτικής τεχνικής σε οργονοθεραπεία 
μετά την ανακάλυψη της οργόνης στην ατμόσφαιρα.



Πρωτοπλασματική λειτουργία
• η γλώσσα μας προσπαθεί ανεπιτυχώς να αποδώσει τη συγκινησιακή κατάσταση του 

οργανισμού, λόγω της περιορισμένης και συγκριτικά μερικότερης λειτουργικότητάς 
της, σε σχέση με την καθολικότητα της πρωτοπλασματικής κίνησης. Πόσο 
επιτυχημένα, μπορεί άλλωστε, να αποδώσει το επιμέρους το σύνολο στο οποίο 
ανήκει;

• εξάλλου, τα βιώματα εκείνα, τα οποία είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνα για τη 
διαμόρφωση του χαρακτήρα μας, αναπτύσσονται ως επί το πλείστον προγλωσσικά, 
δηλαδή ή πρωτοπλασματική κίνηση και οι ματαιώσεις της εγγράφονται στη 
συνείδησή μας πολύ πριν αναπτύξουμε τις γλωσσικές μας ικανότητες.

• η μουσική, ίσως, να εκφράζει πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη πληρότητα 
την πρωτοπλασματική κίνηση και την λειτουργικότητά της, γιατί εκείνη προχωράει 
πολύ πέρα από τα όρια της γλώσσας, προκαλώντας με το άκουσμα της όλο το 
φάσμα των συγκινήσεων.



Η αμυντική λειτουργία της ομιλίας
• είναι γνωστό από τη θεραπεία ότι αν απαγορεύσουμε στους 

ασθενείς να μιλάνε, αυτό θα διευκολύνει τη συγκινησιακή 

έκφραση του σώματός τους, άρα συχνά η γλώσσα λειτουργεί 

αμυντικά και συσκοτίζει την βιολογική έκφραση.

• προτιμάμε να δουλεύουμε με τη γλώσσα της σωματικής 

έκφρασης, γιατί μόνο αν αισθανθούμε την έκφραση του 

προσώπου του ασθενή είμαστε σε θέση να τον 

κατανοήσουμε, και τότε μόνο αναγνωρίζουμε τη διαφορά 

ανάμεσα σε μία ελεύθερα εκφραζόμενη και υγιή ενόρμηση 

και μία καταπιεσμένη συγκίνηση.



Θωράκιση και θεραπεία
• Η θωράκιση δεν είναι τίποτα περισσότερο από την χρόνια 

συγκράτηση, μέσω μυϊκών εντάσεων και συσπάσεων, των 
συναισθημάτων και των διαφόρων συγκινήσεων. Αυτό επηρεάζει την 
σωματική στάση και εμφανίζει μακροπρόθεσμα οργανικά 
συμπτώματα και σεξουαλική λίμναση δηλαδή οργασμική 
ανικανότητα.

• Η θεραπεία συνίσταται στην αποδόμηση της θωράκισης και στην 
εγκαθίδρυση του αντανακλαστικού του οργασμού, το οποίο 
ισοδυναμεί με την ελεύθερη πρωτοπλασματική κίνηση και την 
έκφραση της αυτόνομης νευροφυτικής λειτουργικότητας, δηλαδή 
ισοδυναμεί με την παράδοση στον οργασμικό σπασμό.



Φόρτιση και εκφόρτιση
• αντίστροφο οργονομικό δυναμικό: Η ενέργεια κινείται από το 

χαμηλότερο προς το υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο, δηλαδή 
αντίστροφα από την μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια, η οποία 
πάντοτε προκαλεί την κίνηση των υποθεμάτων( μάζας ή 
φορτισμένων σωματιδίων) από το υψηλότερο στο χαμηλότερο 
δυναμικό. Η ύπαρξη αυτού του αντίστροφου οργονομικού 
δυναμικού αποτελεί μία έμμεση ένδειξη ύπαρξης μιας συμπαντικής 
ενέργειας άυλης υπόστασης.

• ο ενεργειακός μεταβολισμός περιλαμβάνει τις ενεργειακές 
διαδικασίες της φόρτισης και της εκφόρτισης. Ο στόχος της 
θεραπείας είναι η προοδευτική αύξηση της δυνατότητας φόρτισης, 
της διατήρησης της, και της συνεπακόλουθης πλήρους εκφόρτισης.



• στις νευρώσεις, και κυρίως στις βιοπάθειες, τόσο η φόρτιση όσο και 
η εκφόρτιση είναι ιδιαίτερα περιορισμένες λόγω της θωράκισης. 
Υπάρχει σταθερά ανεκφόρτιστη σεξουαλική ενέργεια και στον 
βιολογικό παλμό υπερισχύει η συστολή. Η ικανότητα για διαστολή 
είναι σοβαρά διαταραγμένη και ευθέως ανάλογη με τον βαθμό της 
σεξουαλικής λίμνασης, η οποία δεσμεύει την ενέργεια και 
τροφοδοτεί τα νευρωτικά συμπτώματα.

• η φόρτιση, η οργονοτική φόρτιση, αυξάνεται με την αναπνοή, με 
την χαρακτηρανάλυση, που αποδομεί τις αντιστάσεις και επιτρέπει 
μεγαλύτερη ενεργειακή κίνηση μέσα στον οργανισμό, και με την 
άμεση δουλειά στους μυς του ασθενή, που απελευθερώνουν 
συγκινήσεις και προάγουν την υγιή νευροφυτική λειτουργικότητα.



• όταν ο ασθενής αρχίσει να απέχει από νευρωτικές συμπεριφορές, τότε 
αρχίζει σταδιακά να φορτίζεται, και επομένως να νιώθει περισσότερο 
άγχος. Όσο περισσότερο αντέχει το άγχος του, τόσο περισσότερο θα 
μπορεί να φορτίζεται, και επομένως να αντέχει την ηδονή. Έτσι, 
σταδιακά αποκτά μεγαλύτερη ικανότητα διαστολής, πληρέστερης 
εκφόρτισης και άρα ηδονής και οργασμού.

• πρόκειται για μία δύσκολη διαδικασία στην οποία είναι απαραίτητη η 
διατήρηση της συνεργασίας μεταξύ θεραπευτή και ασθενούς, ώστε ο 
δεύτερος να ενθαρρύνεται να αντέχει το άγχος του, που διαρκώς 
μεγαλώνει, και το οποίο, όσο προχωράει η θεραπεία του, εστιάζεται 
στα γεννητικά του όργανα, με αποτέλεσμα να χάνει το ερωτικό του 
ενδιαφέρον και να εκδηλώνει γενετήσιο άγχος. Αυτό αποτελεί μία 
απαραίτητη προϋπόθεση για την επακόλουθη εδραίωση της 
οργασμικής ικανότητας.



• ανάλογα με την πρωιμότητα και την ένταση της καταστολής των 
ενορμήσεων, οι χαρακτήρες διαμορφώνονται σε κατεσταλμένους και 
ανικανοποίητους. Οι κατεσταλμένοι χαρακτήρες πρέπει διαρκώς να 
ενθαρρύνονται να αποδέχονται και να αντέχουν να βιώνουν και να 
εκφράζουν τα απωθημένα τους συναισθήματα. Αντίθετα, τους 
ανικανοποίητους χαρακτήρες τους παροτρύνουμε να εγκαταλείψουν 
κάθε υποκατάστατη συμπεριφορά, έτσι ώστε να αντέξουν το άγχος που 
τους προκαλεί η στέρηση της. Στην πραγματικότητα οι περισσότεροι 
ασθενείς παρουσιάζουν ένα μίγμα κατεσταλμένων και ανικανοποίητων 
συμπεριφορών, οπότε ο θεραπευτής πρέπει να είναι σε θέση να τις 
διακρίνει και ανάλογα να πράττει, δηλαδή άλλες να τις ενθαρρύνει και 
άλλες να τις αποθαρρύνει να εκφραστούν. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει την 
ικανότητά να διατηρεί την επαφή του με τον ασθενή σε πολύ υψηλά 
επίπεδα.



Η λειτουργία της φόρτισης
• όσο απελευθερώνεται το οπτικό τμήμα, τόσο βελτιώνεται και η 

ικανότητα επαφής του ασθενή και έτσι σταδιακά αντέχει όλο και 
περισσότερο τη φόρτιση και τη διαστολή.

• αυτό γίνεται αντιληπτό όταν αρχίσουμε να διακρίνουμε ότι ο ασθενής 
αποφεύγει παλαιότερες και καλά εδραιωμένες νευρωτικές 
συμπεριφορές του, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούμε ότι βελτιώνεται όλο 
και περισσότερο η επαφή, τόσο με τον εαυτό του, όσο και με τον 
θεραπευτή του.

• η εγκατάλειψη νευρωτικών συμπεριφορών έχει σαν αποτέλεσμα την 
εμφάνιση περισσότερου άγχους, που όμως, αυτή τη φορά, ο ασθενής 
δείχνει να το αντέχει περισσότερο.



• η διαφορετική αντιμετώπιση του άγχους από τον 
κλασικό ψυχοθεραπευτή και τον εκπαιδευμένο 
οργονοθεραπευτή, δείχνει την διαφορά της 
οργονοθεραπείας από την μηχανιστικής προσέγγισης 
ψυχοθεραπεία. Ο κλασικός ψυχοθεραπευτής 
προσπαθεί να κατευνάσει ή να αποφύγει το άγχος, 
ενώ ο οργονοθεραπευτής προσπαθεί να ενθαρρύνει 
τον θεραπευόμενο όχι μόνο να μην το καταστείλει, 
αλλά αντίθετα, να εκπαιδεύσει τον εαυτό του ώστε 
να το αντέχει όλο και περισσότερο.



Σχέση θωράκισης και ανοργονίας
• Πρόκειται για αμυντικές λειτουργίες που ο οργανισμός τις χρησιμοποιεί 

εναλλακτικά.
• Η θωράκιση προκαλεί συστολή και ακινητοποίηση του μυϊκού 

συστήματος, ενώ οι ενορμήσεις συνεχίζουν να παράγονται στον πυρήνα 
και μπλοκάρονται μόνο περιφερειακά. Κάποιες από τις ενορμήσεις 
διχάζονται και στρέφονται εναντίον του εαυτού τους. Έτσι αναπτύσσονται 
ζεύγη ίσων και αντίθετων ενστικτικών δυνάμεων οι οποίες ακινητοποιούν 
τον οργανισμό.

• Η ανοργονία είναι μία αντίδραση του οργανισμού, απέναντι στις έντονα 
φορτισμένες συγκινησιακές καταστάσεις, τις οποίες ο οργανισμός δεν 
αντέχει. Πρόκειται για πολύ ισχυρές πρωτοπλασματικές διεγέρσεις, στις 
οποίες ο οργανισμός αντιδρά με την αναστολή της πρωτοπλασματικής 
κίνησης.



• τα συμπτώματα της ανοργονίας είναι τα εξής: Αδυναμία, κατάρρευση, 
λιποθυμία, αίσθημα λιποθυμίας, ίλιγγος, ψυχρότητα περιοχική του 
σώματος. Όλα τα συμπτώματα αυτά οφείλονται στο γεγονός ότι οι 
μυς είναι ατελώς ανεπτυγμένοι και παθητικοί, και ως εκ τούτου δεν 
μπορούν να συγκρατήσουν την ενεργειακή φόρτιση.

• η χρόνια ανοργονία οδηγεί σε καρκινωματώδη συρρίκνωση, ενώ η 
οξεία συνοδεύεται από άγχος, κάτι που δεν ισχύει στην χρόνια, όπως 
στον καρκίνο.

• η θωράκιση προκαλεί υπερτονία( επειδή η ενέργεια που φτάνει εκεί 
διαχωρίζεται σε δύο αντίθετες και ισοδύναμα αντιτιθέμενες 
δυνάμεις, όπου η μία προσπαθεί να συγκρατήσει τη συγκινησιακή 
έκφραση, ενώ η άλλη να την καταστείλει). Την υπερτονία αυτή, όταν 
ο οργανισμός μπορεί να την εκφορτίσει, το κάνει με κλονικές
συσπάσεις.



• η ανοργονία, αντίθετα, προκαλεί μυϊκή υποτονία, αδυναμία, 
πλήρη αδυναμία μυϊκής και συγκινησιακής εκφόρτισης και 
επιπλέον άμβλυνση της ψυχικής λειτουργικότητας: κατάθλιψη, ως 
έκφραση της ανοργονίας στο στοματικό τμήμα, παραίτηση, 
απελπισία, συναισθηματική νέκρωση και απάθεια. Εδώ θα πρέπει 
να διαφοροδιαγνώσουμε την ανοργονία από τη θωράκιση, γιατί 
και η δεύτερη εμφανίζει παρόμοιες εκδηλώσεις.

• επομένως η θωράκιση και η ανοργονία αποτελούν συζευγμένες 
αντιθετικές παραλλαγές με κοινή λειτουργική αρχή, τη λειτουργία 
της οργονοτικής φόρτισης και εκφόρτισης, την ενεργειακή 
ακινητοποίηση του παλμού στους σκελετικούς μυς.





ΑΝΟΡΓΟΝΙΑ

1) διαταραχή φόρτισης

2) μυϊκή υποτονία

3) αδυναμία

4) ελάττωση της συγκινησιακής φόρτισης στους μυς

5) δυσανεξία της επιθετικότητας

6) ελάττωση ή πλήρης αναστολή των ψυχικών 
εκδηλώσεων



ΘΩΡΑΚΙΣΗ

1) διαταραχή εκφόρτισης
2) μυϊκή υπερτονία
3) διατήρηση της μυϊκής δύναμης
4) υπάρχει ικανότητα συγκινησιακής εκφόρτισης από τους μυς, 

αλλά είναι περιορισμένης ισχύος
η επιθετικότητα είναι ανεκτή

5) είναι πιθανόν να συναντάμε εκδηλώσεις ψυχικών 
συγκρούσεων.



Λειτουργική Διαγνωστική 
Συνοπτική παρουσίαση ενός άρθρου 

του ψυχίατρου και οργονοθεραπευτή Τσαρλς Κόνια (αμερικάνικο περιοδικό της οργονομίας....)

• αυτό που αποτελεί την βάση της ιατρικής οργονομίας είναι η 
βιοενεργειακή λειτουργία των φαινομένων. Έτσι, η υπερχλωριδρία στο 
γαστρικό έλκος, δεν αντιμετωπίζεται απλά σαν μία τοπική διαταραχή, 
αλλά σαν ένδειξη υπερδιέγερσης του συμπαθητικού νευρικού 
συστήματος, και συνεπώς ως αποτέλεσμα της διαφραγματικής 
θωράκισης. Με τον ίδιο τρόπο σκέψης, η ουρική αρθρίτιδα γίνεται 
αντιληπτή ως το αποτέλεσμα της ενεργειακής συστολής των δύο 
συνιστωσών του πρωτοπλασματικού συστήματος, δηλαδή του αγγειακού 
συστήματος και του αυτόνομου νευρικού συστήματος, που νευρώνει τις 
λείες μυϊκές ίνες. Και αυτή η διαταραχή αποτελεί ένδειξη θωράκισης στο 
διαφραγματικό τμήμα.



• Λειτουργικά όλα τα σωματικά και ψυχικά συμπτώματα οφείλονται 
σε δύο αντιτιθέμενες βιοενεργειακές συνιστώσες: Την ενόρμηση, 
που επιδιώκει να εκφραστεί, και μία άλλη που αμύνεται και 
κινητοποιείται εναντίον της πρώτης. Πρόκειται για την ενστικτώδη 
ενόρμηση ή παρόρμηση και την απαγόρευση της.

• Όταν η ενέργεια δεσμεύεται σε ένα τμήμα που περιέχει ερωτογόνες 
ζώνες (οπτικό, στοματικό, πυελικό), τότε δημιουργούνται οι ψυχικές 
βιοπάθειες (νευρώσεις και ψυχώσεις),και ενδεχομένως και 
σωματικές βιοπάθειες. Στα τμήματα που δεν είναι ερωτογενείς 
ζώνες δημιουργούνται μόνο σωματικές βιοπάθειες (τραχηλικό, 
θωρακικό, διαφραγματικό, κοιλιακό).



• Υποκειμενική παρατήρηση και η αντικειμενική πραγματικότητα για 

να ταυτίζονται θα πρέπει απαραίτητα ο παρατηρητής των 

φαινομένων να είναι αθωράκιστος. Τότε μόνο το 

παρατηρησιακό διαγνωστικό σύστημα μπορεί να είναι έγκυρο. Η 

ψυχιατρική νοσολογία της οργονοθεραπείας μας επιτρέπει να 

κατανοήσουμε τις σωματικές και Ψυχικές βιοπάθειες. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτές αποτελούν συμπτώματα της 

αναστολής της ενεργειακής ροής στον οργανισμό, και συνεπώς 

οφείλονται στην διαταραχή του βιολογικού παλμού, δηλαδή στην 

διαταραχή της φυσιολογικής εναλλαγής των λειτουργιών της 

διαστολής και συστολής.



• Η διαμόρφωση του χαρακτήρα, και συνεπώς η διάγνωση του εξαρτάται από τους εξής 
6 παράγοντες:

1) χρόνος ματαίωσης μιας ενόρμησης: Όσο νωρίτερα γίνεται η ματαίωση τόσο 
καταστροφική είναι η επίπτωση της

2) ένταση της ματαίωσης : Όσο μεγαλύτερη τόσο μεγαλύτερες και καταστροφικότερες οι 
συνέπειες

3) σε ποια ενόρμηση κατευθύνεται η ματαίωση: Αφορά την ερωτογενή ζώνη και το 
λιμπιντικό στάδιο

4) αναλογία αποδοχής και ματαίωσης της ενόρμησης: Αφορά την έκφραση ή καταστολή 
της ενόρμησης σε κάποια ερωτογενή ζώνη: δημιουργεί 2 παραλλαγές σε κάθε 
διαγνωστική κατηγορία, τον κατεσταλμένο και τον ανικανοποίητο υπoτύπο.

5) το φύλο του κύριου ματαιωτικού προσώπου με το οποίο ταυτίζεται το άτομο
6) από τις αντιφάσεις στις ίδιες τις ματαιώσεις, που επιτρέπουν άλλοτε την ενδυνάμωση 

και άλλοτε την αναστολή διαφορετικών ενoρμήσεων



• μόνο η σωστή διάγνωση εγγυάται αποτελεσματική θεραπεία.

• σχηματικά τα βήματα μετάβασης από την ψυχική ασθένεια στην υγεία, που συναντούμε στην 

ψυχιατρική οργονοθεραπεία, είναι τα εξής:

1) σωστή διάγνωση, αποκάλυψη του κόκκινου νήματος, δηλαδή του ειδικού τρόπου άμυνας με 

τον οποίον ο ασθενής αποφεύγει τη διέγερση, τόσο στη θεραπεία του, όσο και στην 

καθημερινή του ζωή

2) αποδόμηση της θωράκισης με αποτέλεσμα την σταδιακή απελευθέρωση της αυθόρμητης 

ενεργειακής κίνησης. Έτσι, αυξάνεται η ικανότητα φόρτισης και εκφόρτισης, η επαφή, τόσο με 

τον εαυτό, όσο και με το περιβάλλον, και οι αισθήσεις βιώνονται πιο έντονα

3) συγκέντρωση της ενέργειας στα γεννητικά όργανα που προκαλεί άγχος οργασμού και την 

επανεμφάνισή πρωιμότερων συμπτωμάτων της θεραπείας και προσωρινή επιδείνωση

4) εμφάνιση σοβαρής σεξουαλικής ανικανότητας. Με τη συστηματική δουλειά έχουμε σταδιακή 

διαφοροποίηση της λειτουργικότητας του ασθενή. Μπαίνουμε στην τελική φάση της 

θεραπείας και στην επιτυχή επίλυση του οιδιπόδειου συμπλέγματος.







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

Βίλχελμ Ράιχ


