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Γλωσσάρι τής Οργονομίας

Όπως κάθε επιστήμη καθιερώνει νέους όρους και γίνεται το μέσο για την ανακάλυ-
ψη και κατανόηση νέων δεδομένων στη φύση και στην κοινωνία, έτσι και η Οργονο-
μία μέσω τού ιδρυτή της Βίλχελμ Ράιχ (1897-1957) εισήγαγε στην αγγλική γλώσσα, 
πλήθος νέων εννοιών.

Το Γλωσσάρι τής Οργονομίας συνιστά ένα έγκυρο εργαλείο για περαιτέρω εμβά-
θυνση στην επιστήμη τής οργονομίας, μιας επιστήμης η οποία στην πραγματικότη-
τα αποτελεί βόμβα θετικής επαναστατικής γνώσης για το σύνολο των επιστημών.(1)

Αγκίστρωση – hook :  Μπλοκάρισμα που είναι εξαιρετικά δύσκολο αν όχι αδύνατο 
να επιλυθεί. Μερικές φορές προκαλείται ιατρογενώς (συνήθως λόγω άγνοιας) όταν 
η λεκάνη αποθωρακίζεται πρώιμα, σε άτομα που διαθέτουν υψηλό επίπεδο ενέρ-
γειας.

Πηγές :

«Man in the Trap» by Elsworth Baker, Collier Books, New York.

«Premature Pelvic Breakthrough» by Laurence Holt, M.D. The Journal of Orgonomy. 
Vol. 4. No 2.

Άγχος – anxiety : Η συγκινησιακή κατάσταση που αναπτύσσεται όταν μια τάση για 
διαστολή ή έκφραση παρεμποδίζεται από βιοφυσική συστολή. Τότε ο οργανισμός 
βιώνει μια αίσθηση ανησυχίας ή στενόχωρης πίεσης, συνοδευόμενη από μια θολή 
και απροσδιόριστη αγωνία.

Πηγές :

«Η Βιοηλεκτρική Θεωρία τής Σεξουαλικότητας και τού Άγχους»   τού Βίλχελμ Ράιχ, 
εκδόσεις Αποσπερίτης.

«The Bioelectrical Investigasion of Sexuality and Anxiety» by Wilhelm Reich. Farrar 
Straus and Giroux, New York.

«Η Λειτουργία τού Οργασμού» τού Βίλχελμ Ράιχ, εκδόσεις Δίδυμοι,

«The Function of the Orgasm» by Wilhelm Reich.

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

«Genitality - In the Theory and Therapy of Neurosis» by Wilhelm Reich. Farrar Straus 

(1) Wilhelm Reich’s Legacy: Bombshells in Science», by Peter A.Crist, M.D. Vol. 41, No 2, 2007.
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Giroux, New York.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

Άγχος ηδονής – pleasure anxiety : Φόβος ηδονικής διέγερσης.

Σχόλια:

Σε πρώτη παρατήρηση δείχνει παράδοξο να υπάρχει φόβος για την ηδονή, όμως 
εξαιτίας τής αρνητικής προς την υγιή σεξουαλικότητα τοποθέτηση τής κοινωνίας, 
αποτελεί κυρίαρχο φαινόμενο στον κόσμο.

Πηγές :

«Η Βιοηλεκτρική Θεωρία τής Σεξουαλικότητας και τού Άγχους»   τού Βίλχελμ Ράιχ, 
εκδόσεις Αποσπερίτης.

«The Bioelectrical Investigasion of Sexuality and Anxiety» by Wilhelm Reich. Farrar 
Straus and Giroux, New York.

«Η Λειτουργία τού Οργασμού» τού Βίλχελμ Ράιχ, εκδόσεις Δίδυμοι,

«The Function of the Orgasm» by Wilhelm Reich.

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

Άγχος λίμνασης – stasis anxiety : Το άγχος που προκαλείται στον πυρήνα τού ορ-
γανισμού από τη λίμναση τής σεξουαλικής ενέργειας, όταν είναι απαγορευμένη η 
περιφερειακή ολοκληρωτική οργασμική εκτόνωση.

Σχόλια :

Τα βιοηλεκτρικά πειράματα τού Ράιχ σε ανθρώπους διεξήχθησαν μεταξύ 1934 - 
1938. Με βάση αυτά - πρώτος ο Ράιχ - προσδιόρισε τον οργασμό και ως βιοηλε-
κτρική εκφόρτιση. Έως τότε εθεωρείτο απλά ένα μηχανικό φαινόμενο. Στη συνέχεια 
ανακάλυψε ότι είναι και ενεργειακό φαινόμενο και ότι η σεξουαλικότητα και άγχος 
είναι η ίδια διαδικασία ενεργειακής διέγερσης, με αντίθετες κατευθύνσεις. Στο άγχος 
η ενέργεια κατευθύνεται στον πυρήνα τού οργανισμού προκαλώντας συστολή, κατά 
τη σεξουαλικότητα κατευθύνεται προς την περιφέρεια προκαλώντας διαστολή.

Πηγές :

«Η Βιοηλεκτρική Θεωρία τής Σεξουαλικότητας και τού Άγχους»   τού Βίλχελμ Ράιχ, 
εκδόσεις Αποσπερίτης.

«The Bioelectrical Investigation of Sexuality and Anxiety» by Wilhelm Reich. Farrar 
Straus and Giroux, New York.

«Η Λειτουργία τού Οργασμού» τού Βίλχελμ Ράιχ, εκδόσεις Δίδυμοι,
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«The Function of the Orgasm» by Wilhelm Reich.

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

«Genitality - In the Theory and Therapy of Neurosis» by Wilhelm Reich. Farrar Straus 
Giroux, New York.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

Άγχος οργασμού – orgasm anxiety : Άγχος που προκαλείται με την πλήρη παράδο-
ση τού οργανισμού στις ακούσιες συσπάσεις. Είναι η ψυχική έκφραση τής θωράκι-
σης. Εμφανίζεται κυρίως στο τελικό στάδιο τής ψυχιατρικής οργονοθεραπείας. Το 
άγχος οργασμού υπάρχει πίσω από όλες τις εκδηλώσεις τής θωράκισης.

Πηγές :

«Η Βιοηλεκτρική Θεωρία τής Σεξουαλικότητας και τού Άγχους»   τού Βίλχελμ Ράιχ, 
εκδόσεις Αποσπερίτης.

«The Bioelectrical Investigation of Sexuality and Anxiety» by Wilhelm Reich. Farrar 
Straus and Giroux, New York.

«Η Λειτουργία τού Οργασμού» τού Βίλχελμ Ράιχ, εκδόσεις Δίδυμοι,

«The Function of the Orgasm» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

«Genitality - In the Theory and Therapy of Neurosis» by Wilhelm Reich. Farrar Straus 
Giroux, New York.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

Αιθέρας – ether : Ονομασία που έχει δοθεί από την αρχαιότητα σε μια οντότητα 
δημιουργό τής ζωής. Πριν την επικράτηση τής θεωρίας τής σχετικότητας στο χώρο 
τής φυσικής ο αιθέρας εθεωρείτο ότι έχει τις ιδιότητες ενός μέσου - με ελαστικές 
ιδιότητες - που υπήρχε παντού και ήταν απαραίτητο για να διαδίδει την κυματική 
φύση τού φωτός.

Σχόλια :

Ο αιθέρας θεωρήθηκε από τον Ράιχ πως έχει σχεδόν παρόμοιες ιδιότητες με την 
οργονοενέργεια,

Η ιδέα τού φωταυγούντος αιθέρα εκφράσθηκε από τον Ισαάκ Νεύτωνα στις αρχές 
τού 1700, επειδή θεωρούσε ότι είναι απαραίτητο ένα μέσο για να διαδίδει την κυ-
ματική φύση τού φωτός και να επιταχύνει τη δράση τής βαρύτητας. Ακολούθως ο 
αιθέρας έγινε αναπόσπαστο τμήμα τής φυσικής επιστήμης,  έως ότου τα αποτελέ-
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σματα των πειραμάτων Μάικελσον και Μόρλεϊ για την μέτρησή του, - αν και έδειξαν 
σαφώς την ύπαρξη τού αιθέρα - ερμηνεύθηκαν λανθασμένα ως έχοντα μηδενικό 
αποτέλεσμα.

Η θεωρία τού αιθέρα επανέρχεται στη σύγχρονη φυσική - αν και με διαφορετικά 
ονόματα - λόγω τής ανάγκης που προκύπτει να υπάρχει μια προ-ατομική ή υπο-α-
τομική ενέργεια. Για παράδειγμα όλοι οι νεότεροι υπολογισμοί έχουν δείξει ότι η 
ύλη που λείπει στο Σύμπαν η λεγόμενη «Μαύρη Ύλη», πρέπει να είναι υπο-ατομι-
κής φύσης. Έτσι, αρχίζουν να εμφανίζονται θεωρίες που αναφέρονται στις ιδιότητες 
τού αιθέρα, με νέο όνομα, όπως η θεωρία για την ενέργεια μηδενικού σημείου (zero 
point energy) που εκφράζεται σήμερα από εξέχοντες φυσικούς και σε έγκυρα περι-
οδικά για να καλύψει το κενό. Επίσης η ξεχασμένη «κοσμολογική σταθερά»  (μια κα-
τάσταση που δίνει στο χώρο ιδιότητες παρόμοιες με τού αιθέρα), που ο Αϊνστάιν την 
αποκήρυξε ως τη μεγαλύτερη γκάφα τής ζωής του, επιστρέφει.  Σε άρθρο τής ελλη-
νικής έκδοσης τού «Scientific American»   (Φεβρ. 1999) o αστροφυσικός Lawrence 
M. Krauss  συνηγορεί υπέρ τής ανάγκης ύπαρξής της. Πάρα πολλά είναι δυνατό να 
ειπωθούν γι΄αυτό το ζήτημα, αλλά θα μείνουμε σε αυτά.

Στο χώρο τής μυθολογίας ο αρχαιότερος Έλληνας ποιητής και ιστορικός, Ησίοδος 
αναφέρει τον αιθέρα ως την πηγή  τής δημιουργίας μαζί με άλλες μυθικές οντότητες.

Πηγές (ενδεικτικά):

«Cosmic Orgone Energy and «Ether»», by Wilhelm Reich. Orgone Energy Bulletin. 
Vol. 1, No 4).

«Το Οργονοενεργειακό Συνεχές» τού Κόρτνεϊ Μπέικερ. «Το Περιοδικό τής Oργονομί-
ας» τεύχος 1988, εκδόσεις Κοροντζή.

«The Orgone Energy Continuum. The Ether and Relativity», by Courtney Baker M.D. 
The Journal of Orgonomy Vol. 16. No 1.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

“Κρυμμένη η οργόνη μέσα στη σύγχρονη φυσική!” - http://yperthesi.wordpress.
com/2014/03/09/ο-αιθέρας-είναι-κρυμμένος-στις-εξισώσ/

Αντίληψη – perception :   Η υποκειμενική πλευρά τής βιολογικής ενέργειας. Αποτε-
λεί τη βάση για όλα τα ψυχικά φαινόμενα χωρίς να υπόκειται σε περιορισμούς από 
το μέγεθος τής συνειδητότητας.

Πηγές :

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

«Κοσμική Υπέρθεση» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτη.

«Cosmic Superimposition» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.
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Αισθήσεις – sensations : Ένα υποκειμενικά αντιληπτό φαινόμενο που αναδύεται 
ύστερα από μια ορισμένη ποσότητα φόρτισης των ιστών. Όταν υπάρχει θώρακας οι 
αισθήσεις είτε είναι μειωμένες, είτε διαταραγμένες. Βιώνονται π.χ. ως παραισθήσεις, 
(και Δείτε λήμμα «Παραισθησία»).

Πηγές :

«Η Λειτουργία τού Οργασμού» τού Βίλχελμ Ράιχ, εκδόσεις Δίδυμοι,

«The Function of the Orgasm» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

«Genitality - In the Theory and Therapy of Neurosis» by Wilhelm Reich. Farrar Straus 
Giroux, New York.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

Άμυνα – resistance :   Παγιωμένος τρόπος αντίδρασης σε συγκεκριμένες καταστά-
σεις. Μπορεί να είναι άμυνα τού χαρακτήρα ή τού βιοσυστήματος τού ατόμου. Εμπο-
δίζει την έκφραση απωθημένων συγκινήσεων.

Πηγές :

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

«Η Ανάλυση τού χαρακτήρα» τού Βίλχελμ Ράιχ, εκδόσεις Καστανιώτη και εκδόσεις 
Εγνατία.

«Character Analysis» by Wilhelm Reich.

Ανάλυση τού χαρακτήρα - character analysis :  Τεχνική με στόχο την διάλυση πα-
γιωμένων νευρωτικών δράσεων και αντιδράσεων μέσω τής συνειδητοποίησής τους.

Σχόλια :

Αρχικά εφαρμόσθηκε από τον Βίλχελμ Ράιχ με βασικό κορμό την ψυχαναλυτική τε-
χνική εμπλουτισμένη σταδιακά με τεχνικές ανάλυσης τού χαρακτήρα, με κυριότερη 
μεταξύ άλλων, την αρνητική μεταβίβαση, (τότε, η δυναμική τής αρνητικής μεταβίβα-
σης ήταν άγνωστη και σήμερα οι περισσότερες σχολές ψυχανάλυσης την αγνοούν). 
Στην πορεία, η ανακάλυψη από τον Ράιχ τού μυϊκού θώρακα έκανε απαραίτητη την 
ανάπτυξη νέας τεχνικής, που ονόμασε Νευροφυτοθεραπεία.

Ακολούθως, η ανακάλυψη τής οργονοενέργειας στον οργανισμό έκανε απαραίτη-
τη την περαιτέρω ανάπτυξη τής χαρακτηραναλυτικής θεραπείας τού αυτονόμου 
συστήματος (λαθεμένα αναφέρεται ως νευροφυτοθεραπεία) σε μια πιο περιεκτική  
μορφή, που ονομάστηκε ιατρική οργονοθεραπεία και που σύμφωνα με τον Ράιχ 
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πρέπει να ασκείται μόνο από γιατρούς.

Σήμερα η χαρακτηρανάλυση - όπως διδάσκεται από το Αμερικανικό Κολέγιο τής 
Οργονομίας - αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τής ιατρικής οργονοθεραπείας.

Πηγές :

«Ανάλυση τού Χαρακτήρα» τού Βίλχελμ Ράιχ εκδόσεις Καστανιώτη και Εγνατία.

«Character Analysis» by Wilhelm Reich.

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

«Wilhelm Reich’s Early Work on Character Analysis», by Myron Sharaf. The Journal of 
Orgonomy. Vol. 13. No 1.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

Ανοργονία – anorgonia : Αντίδραση τού οργανισμού σε μια κατάσταση εξαιρετικά 
μεγάλου συγκινησιακού φορτίου, που συνήθως είναι συνειδητή. Προκαλείται από 
συστολή τού πλασματικού συστήματος. Μπορεί να επιδράσει και σε όργανα ή ομά-
δες οργάνων.

Σχόλια :

Η ανοργονία βιώνεται υποκειμενικά με μια ποικιλία συμπτωμάτων. Τα συνηθέστε-
ρα είναι: Πολύ μεγάλη αδυναμία, αίσθημα επικείμενου θανάτου, κενό στο ηλιακό 
πλέγμα, αδυναμία κίνησης, ή βαδίσματος, αίσθηση ότι χάνεται ο κόσμος, τάσεις λι-
ποθυμίας. Βελτιώνεται με την έντονη κίνηση και οτιδήποτε προκαλεί διαστολή τού 
πλασματικού συστήματος.

Δεν πρέπει να συγχέεται με την κατατονική ακαμψία (catatonic rigidity). Μπορεί 
ωστόσο να εξηγήσει ικανοποιητικά ψυχικές καταστάσεις όπως υστερική αναισθη-
σία, παράλυση και ακόμα βαριά κατάθλιψη.

Πηγές :

«Η Βιοπάθεια τού Καρκίνου» τού Βίλχελμ Ράιχ, εκδόσεις Άκμων.

«The Cancer Biopathy» by Wilhelm Reich).

«Man in the Trap» by Elsworth Baker, Collier Books, New York.

«The Plasmatic System, Part I: The immune Function» by Charles Konia, M.D. The 
Journal of Orgonomy. Vol. 27. No 1.

«The Plasmatic System, Part II: The Endocrine System» by Charles Konia, M.D. The 
Journal of Orgonomy. Vol 28. No 1.

«Orgone Therapy (Part II: Energetic Considerations) by Charles Konia, M.D. The 
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Journal of Orgonomy. Vol. 20. No.1.

Ανακλαστικό οργασμού - orgasm reflex : Η ενιαία, ακούσια συστολή και διαστολή 
τού συνόλου τού οργανισμού που παρατηρείται όταν βρίσκεται σε χαλάρωση και η 
ενέργεια ρέει ανεμπόδιστη. Παρατηρείται επίσης στην κορύφωση τής σεξουαλικής 
ένωσης.

Σχόλια :

Δεν θα πρέπει να συγχέεται με τους ποικίλους βαθμούς σεξουαλικής κορύφωσης. 
Λόγω τής σχεδόν παγκόσμιας επιβολής τής χαρακτηρολογικής και σωματικής ακαμ-
ψίας και συστολής είναι ανύπαρκτο στους περισσότερους ανθρώπους.

Πηγές :

«Οι θεωρίες τού Βίλχελμ Ράιχ για τη Σεξουαλικότητα» τού Έλσγουορθ Μπέικερ.

«Περιοδικό τής Οργονομίας τεύχος 9. Εκδόσεις Κοροντζή.

«Sexual Theories of Wilhelm Reich» by Elsworth Baker. The Journal of Orgonomy. No 
20. No. 2.

«Η Λειτουργία τού Οργασμού» τού Βίλχελμ Ράιχ, εκδόσεις Δίδυμοι,

«The Function of the Orgasm» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

«Genitality - In the Theory and Therapy of Neurosis» by Wilhelm Reich. Farrar Straus 
Giroux, New York.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

«Genitality - In the Theory and Therapy of Neurosis» by Wilhelm Reich. Farrar Straus 
Giroux, New York.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

«Genitality: Myth or Reality?» by Richard Blasband, M.D. The Journal of Orgonomy. 
Vol. 21. No 2.

«Genitality Reached by a Chronic Dpressive» by Barbara Koopman, M.D. Ph.D. The 
Journal of Ogonomy. Vol. 21. No 2.

«A Patient Brought to Genitality» by Charles Konia, M.D. The Journal of Orgonomy. 
Vol. 21. No 2.

«Genitality Achieved by a Passive Feminine» by Charles Konia, M.D. The Journal of 
Orgonomy. Vol. 22. No 2.
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Αντίδραση-Β (αίματος) - B-reaction) : Κατάσταση βιόντων, που υποδεικνύει ότι ο 
φορέας από όπου παρήχθησαν βρίσκεται σε υψηλό οργονοτικό επίπεδο ή σε κατά-
σταση υγείας. Στο οπτικό μικροσκόπιο τα βιόντα φαίνονται να έχουν πλατύ ενεργει-
ακό πεδίο, πλήρη και τεντωμένη μεμβράνη, κανονική μορφολογία, παλμό, κανονικό 
χρώμα, απουσία ακίδων. Επίσης είναι διασκορπισμένα στην περιφέρεια.

Πηγές :

«Βιοπάθεια τού Καρκίνου» τού Βίλχελμ Ράιχ, εκδόσεις Άκμων.

«Cancer Biopathy» by Wilhelm Reich.

«The Reich Blood Test» by Courtney Baker, M.D. Robert Dew, M.D. Michael Gonz, M.D. 
Louisa Lance, M.D. The Journal of Orgonomy. Vol. 15. No. 2.

«The Bion Experiments - on the Origin of Life» by Wilhelm Reich, Octagon Books 
Farrar Straus Giroux, New York.

Αντίδραση-Τ (αίματος)  - Τ-reaction : Κατάσταση βιόντων που δείχνει ότι ο φορέας 
από όπου παρήχθησαν βρίσκεται σε χαμηλό ενεργειακό επίπεδο ή σε κατάσταση 
ασθένειας. Στο οπτικό μικροσκόπιο φαίνονται να έχουν μικρό ενεργειακό πεδίο, χω-
ρίς παλμό και εμφανίζουν ανώμαλη μορφολογία. Τα βιόντα είναι διασκορπισμένα 
σε όλο το κύτταρο, ενώ μυρουδιά αμμωνίας ή σήψης γίνεται αντιληπτή. Υπάρχουν 
ακίδες. Η αντίδραση -Β λαμβάνεται συνήθως από άτομα που έχουν καρκίνο. Επίσης 
από άτομα που πάσχουν από αναιμία πριν ακόμα εμφανιστεί οποιοδήποτε σύμπτω-
μα.

Πηγές :

«Βιοπάθεια τού Καρκίνου» εκδόσεις Άκμων.

«The Cancer Biopathy» by Wilhelm Reich.

«The Reich Blood Test» by Courtney Baker, M.D. Robert Dew, M.D. Michael Gonz, M.D. 
Louisa Lance, M.D. The Journal of Orgonomy. Vol. 15. No. 2.

«The Bion Experiments - on the Origin of Life» by Wilhelm Reich, Octagon Books 
Farrar Straus Giroux, New York.

Αποπροσωπoποίηση – depersonalization :  Μια ψυχική κατάσταση  που βιώνεται 
σαν όλα να είναι ψευδή και απόμακρα.

Ατμοσφαιρική οργονοενέργεια -  (atmosphere orgonoenergy) :  Η οργόνη τής 
ατμόσφαιρας.
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Σχόλια:

Ανακαλύφθηκε από τον Ράιχ όταν προσπαθούσε ματαίως να περιορίσει τα φωτεινά 
φαινόμενα σε έναν κλωβό Φαραντέι. Η παρατήρηση των φωτεινών φαινομένων σε 
σκοτεινό δωμάτιο φτιαγμένο αρχικά με τις αρχές ενός κλωβού Φαραντέι, από τον 
Ράιχ και από δεκάδες συνεργάτες του, ακολουθήθηκε από μια σειρά άλλα πειράμα-
τα τα οποία επιβεβαίωσαν την ύπαρξή της, μέσω μετρήσεων με συσκευές Γκάιγκερ 
- Μίλερ, ηλεκτροσκοπίων, θερμομέτρων και άλλων. 

Μια ακόμα σχετικά απλή οπτική παρατήρηση τής ατμοσφαιρικής οργόνης (εκτός 
από την παρατήρησή της σε σκοτεινό οργονοδωμάτιο, το οποίο κατασκεύασε στο 
Όργονον τής πολιτείας Μέιν όπου ζούσε, δίδασκε και πειραματιζόταν, από δεκάδες 
άλλους γιατρούς και άλλους μαθητές του, είναι η εξής:

Με τηλεσκόπιο 3,5 ιντσών το οποίο να έχει δυνατότητα μεγέθυνσης. Το στήνουμε 
έτσι ώστε να βλέπουμε μια πλευρά ενός βουνού σε κάπως μακρινή απόσταση, που 
βρίσκεται προς τα νότια και το θέτουμε σε μεγέθυνση 60Χ. Θα δούμε μια κυματιστή 
ροή κίνησης ένα είδους «ατμού» με κατεύθυνση πάντα από Δύση προς Ανατολή. 
Βλέπουμε τη ροή να αντιστρέφεται και να γίνεται από Ανατολή προς Δύση μόνο 
όταν αλλάζει ο καιρός και έρχονται βροχοπτώσεις. Το φαινόμενο είναι συνεχές, (δεν 
είναι μετείκασμα ή αυταπάτη) και δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε κατεύθυνση 
τού ανέμου, ούτε επηρεάζεται από οποιαδήποτε έντασή του. Το φαινόμενο συνε-
χίζει να υφίσταται σε κάθε εποχή τού χρόνου ανεξαρτήτως θερμοκρασίας. Όπως 
είναι άλλωστε γνωστό τα κύματα θερμότητας έχουν κατεύθυνση κάθετη με την επι-
φάνεια τού εδάφους ή τής θάλασσας και η εμφάνισή τους εξαρτάται άμεσα από τη 
θερμοκρασία. Η οργόνη κινείται παράλληλα με την παρατηρούμενη επιφάνεια. Το 
φαινόμενο κίνησης τής οργόνης δεν εμφανίζεται ποτέ από Βορρά προς Νότο ή από 
Νότο προς Βορρά, ενώ δεν είναι δυνατό να γίνει αντιληπτό εάν κοιτάζουμε με το 
τηλεσκόπιο προς τα δυτικά ή τα ανατολικά.

Ένας από τους πολλούς μαθητές τού Ράιχ, που παρατήρησε αυτό το φαινόμενο, ο 
ψυχίατρος Έλσγουορθ Μπέικερ αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Κοίταξα μέσα στο τηλεσκόπιο στην κορυφή των απέναντι μακρινών βουνών. Εκεί φαι-
νόταν μια τρομερή δραστηριότητα. Η οργονοενέργεια κυλούσε και έτρεμε διαμέσου 
των κορυφών όπως ένα σύννεφο με χρώμα μπλε - γκρίζο σαν καπνός. Εμείς συνήθως 
δεν μπορούμε να τη δούμε. Όμως με τη χρήση τηλεσκοπίου βλέπουμε τις κινήσεις της 
στην ατμόσφαιρα. Τα πάντα είναι σε κίνηση. Τα πράγματα δείχνουν ήσυχα επειδή τα κά-
νουμε να δείχνουν έτσι».

Πηγές :  

«My Eleven Υears With Wilhelm Reich», by Elsworth Baker.

«Βιοπάθεια τού Καρκίνου» εκδόσεις Άκμων.

«The Cancer Biopathy» by Wilhelm Reich.
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«Meteorological Functions in Οrgone-Charged Vacuum Tubes», Wilhelm Reich, 
«Orgone Energy Bulletin», Vol. 2 No 4, 1946.

«Wilhelm  Reich and Orgonomy», by Ola Raknes.

Ατομικός χαρακτήρας :  individual caracter : Ο ατομικός χαρακτήρας διαπλάθεται 
από την επίδραση τού περιβάλλοντος. Ο κοινωνικός χαρακτήρας διαπλάθει και δια-
μορφώνει το περιβάλλον.

Πηγές : 

Αυχενικό τμήμα (θωράκισης) - cervical segment) :  Είναι το  τρίτο τμήμα θωράκισης 
και περιλαμβάνει τους εσωτερικούς μυώνες τού λαιμού, το πλάτυσμα και τους στερ-
νομαστοκλειδοειδείς. Περιλαμβάνει επίσης τη γλώσσα, που εδράζεται στο αυχενικό 
οστεϊκό σύστημα.

Πηγές :

«Man in the Trap» by Elsworth Baker, Collier Books, New York.

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτη.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

Βάκιλλοι-Τ - T-bacilli : Προϊόντα αποσύνθεσης και σήψης. 

Σχόλια :

Στον άνθρωπο παρατηρούνται μέσω τού οπτικού μικροσκοπίου, κυρίως στις βιοπά-
θειες απόσυρσης (καρκίνος, ρευματισμοί, χρόνια σχιζοφρένεια κ.λπ.). Έχουν σχήμα 
ωοειδές και κυμαίνονται στο μέγεθος των μεγάλων ιών (0,2 - 0,5 μικροχιλιοστά), εί-
ναι ελαφρώς ωοειδείς και καλλιεργούνται και σε ζωμό κρέατος. Η καλλιέργεια έχει 
μια αμυδρή γαλαζοπράσινη χροιά και δυνατή οσμή αμμωνίας. Ζουν για αρκετά με-
γάλο διάστημα και συγκολλούνται μόνο μετά από αρκετούς μήνες.

Ο Ράιχ τους ανακάλυψε το 1937 και ακολούθως τους παρατήρησε σε όλα τα είδη 
καρκινικών ιστών. Ακόμα και στο αίμα ποντικών που πέθαιναν μετά από πειράματα 
εναπόθεσης πίσσας, όπως και σε αίμα που αποσυντίθεται. Εάν ενεθούν σε υγιή πο-
ντίκια δημιουργούν καρκίνο και ανιχνεύονται εκ νέου στη νέα αποικία των προσβε-
βλημένων ποντικών. Η επαναστατική ανακάλυψή  του ήταν η διαπίστωση ότι οι βά-
κιλλοι -Τ είναι όχι μόνο το αίτιο τής καρκινικής νεοπλασίας αλλά και το αποτέλεσμά 
της, κάτι που θεωρείται αδύνατο για τη μηχανιστική μέθοδο σκέψης. Το γράμμα -Τ 
δόθηκε από τον Ράιχ, από τη γερμανική λέξη «Tod»= θάνατος.

Πηγές :
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«Η Βιοπάθεια τού Καρκίνου» τού Βίλχελμ Ράιχ,  εκδόσεις Άκμων.

«The Cancer Biopathy» by Wilhelm Reich.

«Η ανακάλυψη των Βακίλων-Τ από τον Ράιχ», τού Τσαρλς Κόνια M.D.

«Περιοδικό τής  Οργονομίας», τεύχος 3. Εκδόσεις Κοροντζή.

«Reich’s Discovery of T-Bacilli» by Charles Konia, M.D. The Journal of Orgonomy. Vol. 
9. No 2.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

Βιοενέργεια – bioenergy :  Η ενέργεια τού ζωντανού οργανισμού, που του δίνει τη 
δυνατότητα λειτουργίας του. Ταυτόσημη με τη βιολογική οργονοενέργεια. (Δείτε 
λήμμα «Οργόνη»).

Βιόντα – bions : Μικροσκοπικές κύστεις μεταξύ έμβιας και άβιας ύλης, σε μέγεθος 
10–15 μικροχιλιοστών. Είναι φορτισμένες με οργόνη – δηλαδή ζωική ενέργεια. Δη-
μιουργούνται συνεχώς από ανόργανη και οργανική ύλη όταν αυτή αποσυντίθεται. Η 
διαδικασία δημιουργία βιόντων αναπαράγεται και εργαστηριακά, ενώ είναι δυνατό 
να αναπτυχθούν από αυτές τις κύστεις πρωτόζωα και βακτήρια στην πορεία τής εξέ-
λιξής τους.

Πηγές :

«The Bion Experiments - on the Origin of Life» by Wilhelm Reich, Octagon Books, 
Farrar Straus Giroux, New York.

«Η Βιοπάθεια τού Καρκίνου» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Άκμων.

«The Cancer Biopathy» by Wilhelm Reich.

«The Bions» by Charles Konia, M.D. The Journal of Orgonomy. Vol. 11. No 1.

«Bions and Cancer: A Review of Reich Work» by Myron Brenner, M.D. «The Cancer 
Biopathy» by Wilhelm Reich. Vol. 18. No. 2.

«Primary Bions Through Superimposition at Elevated Temperature and Pressure» by 
Patrick Lappert, M.D. The Journal of Orgonomy. Vol. 19. No 1.

«Current Research with SAPA Bions» by Robert Harman, M.D. The Journal of 
Orgonomy. Vol. 21. No 1

«Culturing SAPA Bions» by Kevin Carey, B.S. and Steven Dunlap. The Journal of 
Orgonomy. Vol. 22. No. 1.

«Transformation in Microbiological Organisms» by Richard Blasband, M.D. The 
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Journal of Orgonomy. Vol. 22. No 2

«Η Βιοντική Αποσύνθεση σε τρεις ασθενείς με AIDS» των Alan R. Cantwell, M.D. and 
Richard Blasband, M.D.

«Το Περιοδικό τής Οργονομίας» τεύχος 4. Εκδόσεις Κοροντζή.

«Bechamp’s Microzymas and Reich’s Bions: Similarities and Differences» by Bernard 
Grad, Ph.D. «The Cancer Biopathy» by Wilhelm Reich. Vol. 24. No. 1.

«Bionous Breaκdown in Degenerative Disease» by Alan Cantwell, M.D. and Richard 
Blasband, M.D. The Journal of Orgonomy. Vol. 25. No 2.

«The Effect of Stress on Bion Formation» by Steven Bunlap. The Journal of Orgonomy. 
Vol. 26. No 2.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

«Wilhelm Reich, Biologist», by James E. Strick. Harvard University Press 2015.

Βιόντα SAPA - SAPA bions :  Πακέτα βιόντων έως δέκα κύστεων που ακτινοβολούν 
με ισχυρή μπλε φωταύγεια.   Έχουν μέγεθος 10 - 15 μικρών, όπως φαίνονται κάτω 
από το οπτικό μικροσκόπιο εφοδιασμένο με αποχρωματικό φακό. (Δείτε λήμμα «Βι-
όντα»).

Σχόλια :

Παρήχθησαν από τον Ράιχ, ύστερα από με μια διαδικασία αποστείρωσης, και πυ-
ράκτωσης ωκεάνιας άμμου που τέθηκε σε διάλυμα ζωικού ζωμού και χλωριούχου 
καλίου.

Τα βιόντα SAPA όταν βρίσκονται σε απόσταση 10 μικρών από καρκινικά κύτταρα 
τα σκοτώνουν ή τα ακινητοποιούν. Μπορούν επίσης να σκοτώσουν βακτήρια σή-
ψης και βακίλλους -Τ. Προκάλεσαν οξεία επιπεφυκίτιδα στο Ράιχ ύστερα από παρα-
τήρηση μερικών εβδομάδων με οπτικό μικροσκόπιο και μαγνήτισαν εργαλεία τού 
εργαστηρίου του όπως ψαλίδια, λαβίδες, βελόνες κ.λπ. Όταν τοποθετήθηκαν πάνω 
σε φιλμ που είχε καλυφθεί με φύλλα μολύβδου για να αποκλειστούν άλλες πιθανές 
ακτινοβολίας, στο σημείο όπου είχαν τοποθετηθεί εμφανίστηκε έντονη αμαύρωση.

Επίσης παρατηρήθηκε αδρανοποίηση μπαταριών, ενώ οι φθορίζοντες δείκτες φο-
ρητών ρολογιών άλλαξαν την ακτινοβολία τους και εξέπεμπαν ένα έντονο γκρί-
ζο-γαλάζιο φως.

Τα βιόντα SAPA παρήχθησαν για πρώτη φορά από τον Ράιχ το 1939. Τα αρχικά SA-
PA  είναι τα δύο πρώτα γράμματα από τις αγγλικές λέξεις Sand=άμμος και Packet=-
πακέτο. Η συνέχεια των πειραμάτων με βιόντα SAPA, σε ειδικά μονωμένο σκοτεινό 
θάλαμο, έδειξε με κάθε σαφήνεια την ύπαρξη τής οργονοενέργειας και στην πορεία  
έφερε την τυχαία ανακάλυψη τού συσσωρευτή οργόνης.
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Πηγές :

«The Bion Experiments - on the Origin of Life» by Wilhelm Reich, Octagon Books, 
Farrar Straus Giroux, New York.

«Η Βιοπάθεια τού Kαρκίνου» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Άκμων

«The Cancer Biopathy» by Wilhelm Reich.

«the Bions» by Charles Konia, M.D. The Journal of Orgonomy. Vol. 11. No 1.

«Primary Bions Through Superimposition at Elevated Temperature and Pressure» by 
Patrick Lappert, M.D. The Journal of Orgonomy. Vol. 19. No 1.

«Current Research with SAPA Bions» by Robert Harman, M.D. The Journal of 
Orgonomy. Vol. 21. No 1

«Culturing SAPA Bions» by Kevin Carey, B.S. and Steven Dunlap. The Journal of 
Orgonomy. Vol. 22. No 1.

«Transformation in Microbiological Organisms» by Richard Blasband, M.D. The 
Journal of Orgonomy. Vol. 22. No 2.

«Η Βιοντική Αποσύνθεση σε τρεις ασθενείς με AIDS» των Alan R. Cantwell, M.D. and 
Richard Blasband, M.D.

«Το Περιοδικό τής Οργονομίας» τεύχος 4. Εκδόσεις Κοροντζή.

«Bionous Breaκdown in Degenerative Disease» by Alan Cantwell, M.D. and Richard 
Blasband, M.D. The Journal of Orgonomy. Vol. 25. No 2.

«The Effect of Stress on Bion Formation» by Steven Bunlap. The Journal of Orgonomy. 
Vol. 26. No 2.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

Βιοντική αποσύνθεση - bionous degeneration : Η διαδικασία μεταλλαγής τής ορ-
γανικής ή ανόργανης ύλης σε κύστεις βιόντων.

Πηγές (ενδεικτικά):

«Η Βιοπάθεια τού Καρκίνου» τού Βίλχελμ Ράιχ. Eκδόσεις Άκμων.

«The Cancer Biopathy» by Wilhelm Reich.

«The Bion Experiments - on the Origin of Life» by Wilhelm Reich, Octagon Books, 
Farrar Straus Giroux, New York.

«Η Βιοντική Αποσύνθεση σε τρεις ασθενείς με AIDS» των Alan R. Cantwell, M.D. and 
Richard Blasband, M.D.
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«Το Περιοδικό τής Οργονομίας» τεύχος 4. Εκδόσεις Κοροντζή.

«Bionous Breaκdown in Degenerative Disease» by Alan Cantwell, M.D. and Richard 
Blasband, M.D. The Journal of Orgonomy. Vol. 25. No 2.

Βιοντική καλλιέργεια - bion culture : Η διαδικασία εκείνη που επιφέρει τη δημιουρ-
γία βιόντων.

Πηγές (ενδεικτικά) :

«Η Βιοπάθεια τού Καρκίνου» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Άκμων.

«The Bion Experiments - on the Origin of Life» by Wilhelm Reich, Octagon Books, 
Farrar Straus Giroux, New York.

Βιοντικό νερό – bion water :  Νερό που έχει εξαχθεί με τη μέθοδο τής διήθησης από 
αποσταγμένο νερό και χώμα που έχουν υποστεί βρασμό για μια ώρα ή έχει τοποθε-
τηθεί σε αυτόκαστο για μισή ώρα στους 1200C με πίεση 15 λιμπρών. Το νερό αυτό 
έχει έντονο κίτρινο χρώμα και η φθοριοφωτομετρική του μέτρηση είναι κατά μέσο 
όρο 45 φορές ισχυρότερη από εκείνη που διατηρούσε πριν το βρασμό.

Σχόλια : 

Το εκπληκτικό γεγονός, το βρασμένο νερό να αποκτά ενεργειακές τιμές που προ-
σεγγίζουν εκείνες διάφορων οργανικών υγρών, όπως ο ζωικός ζωμός, το γάλα, ή 
οι βιταμίνες ο Ράιχ το αποδίδει τη δημιουργία βιόντων και την απελευθέρωση τής 
ενέργειας μέσα από αυτά τα σωματίδια. Ο Ράιχ βρήκε ότι βιοντικό νερό αναπτύσσει 
βακτήρια ακόμα κι αν σφραγιστεί αεροστεγώς αμέσως μετά το βρασμό.

Εάν σφραγιστεί και καταψυχθεί αμέσως μετά το βρασμό εμφανίζει συρρίκνωση τού 
κίτρινου χρώματος στο κέντρο τού φιαλιδίου μετατρεπόμενο σε θαμπή καφεκίτρινη 
κηλίδα., ενώ ο πάγος γύρω από αυτό παραμένει διαυγής. Μόλις αποψυχθεί παρατη-
ρούνται λευκωπά ή καφετιά λέπια. Τα λέπια αυτά έχουν (κατά προσέγγιση) 1-5 χιλι-
οστά μήκος και 1 χιλιοστό πλάτος, Το υγρό εμφανίζεται πλέον ομοιόμορφα κίτρινο. 
Με το πέρασμα μερικών εβδομάδων τα λέπια αυτά μετατρέπονται σε βιοντικές ομά-
δες με έντονη ακτινοβολία. Αυτό το παρασκεύασμα ο Ράιχ ονόμασε αποψυγμένο 
παρασκεύασμα ΧΧ βιοντικού νερού. 

Πηγές :

«Η Βιοπάθεια τού Kαρκίνου» τού Βίλχελμ Ράιχ». Εκδόσεις Άκμων.

«The Cancer Biopathy» by Wilhelm Reich.

Βιοπάθεια – biopathy : Μια εξελικτική διαδικασία ασθένειας που έχει τη ρίζα της 
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στη διαταραχή τού βιολογικού παλμού. Η θωράκιση στην ερωτογόνο ζώνη, που επι-
συμβαίνει έως την ηλικία των 5 ετών περίπου, προδιαθέτει για τη περιοχή και την 
ποιότητα τής μελλοντικής βιοπαθητικής ασθένειας. Ο κοινός παρονομαστής όλων 
των βιοπαθειών - σύμφωνα με τον Ράιχ είναι μια διαταραχή στη φυσική λειτουργία 
τού ενεργειακού παλμού σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Πηγές :

«Η Βιοπάθεια τού Kαρκίνου» τού Βίλχελμ Ράιχ». Εκδόσεις Άκμων.

«The Cancer Biopathy» by Wilhelm Reich.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

«The Biopathic Diathesis» by Robert A. Dew, M.D. The Journal of Orgonomy. Vol. 2. 
No. 2.

«The Biopathic Diathesis» (Part 2), by Robert Dew. The Journal of Orgonomy. Vol. 3. 
No. 1.

«The Biopathic Diathesis» (Part 3: Ulcerative Colitis», by Robert Dew, M.D. The Journal 
of Orgonomy. Vol. 3. No. 2.

«The Biopathic Diathesis» (Part 4: Arteriosclerosis and Coronary Artery Disease» by 
Robert Dew M.D. The Journal of Οrgonomy. Vol.  4. No. 2.

«The Biopathic Diathesis» (Part 5: Introduction to the Pulmanory Biopathies» by 
Robert Dew M.D. The Journal of Οrgonomy. Vol. 6. No. 1,

«The Biopathic Diathesis» (Part 5: The Pulmonary Biopathies» by Robert Dew M.D. 
The Journal of Οrgonomy. Vol. 6. No. 2,

«The Biopathic Diathesis» (Part 6: Hyperthyroidism» by Robert Dew M.D. The Journal 
of Οrgonomy. Vol. 7 No. 1.

«The Biopathic Diathesis» (Part 7: Gastrointestinal Peptic Ulcer» by Robert Dew M.D. 
The Journal of Οrgonomy. Vol. 7. No. 2,

«The Biopathic Diathesis» (Part 8: Headache» by Robert Dew M.D. The Journal of 
Οrgonomy. Vol.  8. No. 2.

«The Biopathic Diathesis» (Part 9: Hypertension» by Robert Dew M.D. The Journal of 
Οrgonomy. Vol.  10. No. 2.

«The Biopathic Diathesis (Part 10), by Robert Dew M.D. The Journal of Οrgonomy. 
Vol. 12. No. 2.

«Emotional Factors in Cancer» by Charles Konia. The Journal of Οrgonomy. Vol. 7. No. 
1.

«Reich's Priority in Elucidating the Biophysical Basis of Somatic Diseases» by Charles 



Γλωσσάρι τής Οργονομίας - 20

Χρήστος Μουσουλιώτης - https://yperthesi.wordpress.com

Konia, M.D. The Journal of Orgonomy. Vol 10. No. 1.

«The Gouty Diathesis» by Charles Konia, M.D. The Journal of Orgonomy. Vol. 18. No. 
2.

«Somatic Biopathies» (Part 1), by Charles Konia, M.D. The Journal of Orgonomy. Vol. 
23. No. 2.

«Somatic Biopathies (Part 2): The Diaphragmatic Segment», by Charles Konia, M.D. 
The Journal of Orgonomy. Vol. 23. No. 24. No. 2,

«Adolescent Idiopathic Scoliosis Considered as a Biopathy» by Myron Brenner, M.D. 
The Journal of Orgonomy. Vol. 17. No. 2.

Βιοφυσική οργονομία - orgone biophycics : Το τμήμα εκείνο τής οργονομίας - το 
μεγαλύτερο - που ασχολείται με  τις ενεργειακές ιδιότητες τής άβιας και έμβιας ύλης 
συμπεριλαμβανομένου και τού ανθρώπου. (Και Δείτε λήμμα «οργονοφυσική»).

Βιοψυχιατρική – biopsychiatry : Η ψυχιατρική τής ενεργειακής άποψης.

Γενετήσιο στάδιο (ανάπτυξης) - genital stage :  Το τελευταίο - πέμπτο - στάδιο ανά-
πτυξης περίπου στο πέμπτο έτος τής ζωής κάθε παιδιού. Τότε - αν έχει ολοκληρωθεί 
χωρίς θωρακίσεις η ανάπτυξη των προηγούμενων σταδίων - παρουσιάζεται ο σα-
φής προσανατολισμός τής σεξουαλικής συμπεριφοράς του κάθε φύλλου προς το 
άλλο, με μια τρυφερότητα και όχι ανταγωνισμό. Δεν υπάρχει οιδιπόδειο σύμπλεγμα, 
ούτε η βάση για μελλοντικές νευρώσεις. Το άτομο αναπτύσσεται ως γενετήσιος χα-
ρακτήρας.

Πηγές :

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York).

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτη.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

Γενετήσιος χαρακτήρας - genital character : Το άτομο εκείνο που έχει ολοκληρώ-
σει χωρίς θωρακίσεις - κατά την παιδική του ηλικία - τα πέντε στάδια ανάπτυξης και 
λειτουργεί   στη ζωή χωρίς άκαμπτες και παγιωμένες στάσεις, σωματικά και χαρα-
κτηρολογικά. Στην ερωτική πράξη έχει την ικανότητα τής πλήρους παράδοσης στις 
ακούσιες συσπάσεις τού οργανισμού και την ολοκληρωμένη εκτόνωση τής σεξουα-
λικής διέγερσης με το αντανακλαστικό τού οργασμού.
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Πηγές :

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτη.

«Genitality - In the Theory and Therapy of Neurosis» by Wilhelm Reich. Farrar Straus 
Giroux, New York.

«Η Λειτουργία τού Οργασμού» τού Bίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Δίδυμοι.

«The Function of the Orgasm» by Wilhelm Reich.

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books. New York.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

«Genitality: Myth or Reality?» by Richard Blasband, M.D. The Journal of Orgonomy. 
Vol. 21. No 2.

«Genitality Reached by a Chronic Dpressive» by Barbara Koopman, M.D. Ph.D. The 
Journal of Ogonomy. Vol. 21. No 2.

«A Patient Brought to Genitality» by Charles Konia, M.D. The Journal of Orgonomy. 
Vol. 21. No 2.

«Genitality Achieved by a Passive Feminine» by Charles Konia, M.D. The Journal of 
Orgonomy. Vol. 22. No 2.

Γενετησιότητα – genitality : Ο τρόπος λειτουργίας τού αθωράκιστου ατόμου.

Σχόλια:

Εξαιτίας τής απουσίας θωράκισης και σεξουαλικής λίμνασης αυτό το άτομο μπορεί 
να λειτουργεί με φυσική αυτορύθμιση έχοντας ως βάση την οργασμική του ικανότη-
τα (Δείτε το λήμμα «οργασμός» και «οργασμική ικανότητα»).

Πηγές :

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτη.

«Genitality - In the Theory and Therapy of Neurosis» by Wilhelm Reich. Farrar Straus 
Giroux, New York.

«Η Λειτουργία τού Οργασμού» τού Bίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Δίδυμοι.

«The Function of the Orgasm» by Wilhelm Reich.

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books. New York.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

«Genitality: Myth or Reality?» by Richard Blasband, M.D. The Journal of Orgonomy. 
Vol. 21. No 2.
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«Genitality Reached by a Chronic Dpressive» by Barbara Koopman, M.D. Ph.D. The 
Journal of Ogonomy. Vol. 21. No 2.

«A Patient Brought to Genitality» by Charles Konia, M.D. The Journal of Orgonomy. 
Vol. 21. No 2.

«Genitality Achieved by a Passive Feminine» by Charles Konia, M.D. The Journal of 
Orgonomy. Vol. 22. No 2.

Δευτερογενής ορμή - secondaty drive : Οι διαταραγμένες εκφράσεις τού σώματος 
ή τού χαρακτήρα, διαμέσου τού θώρακα. Αυτό έχει αποτέλεσμα να είναι βίαιες και 
καταστροφικές.

Πηγές:

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτη.

Διαφραγματικό τμήμα (θωράκισης) - diaphragmatic segment : Το πέμπτο τμήμα 
θωράκισης χωρίζει το σώμα σε άνω και κάτω τμήμα. Περιλαμβάνει το διάφραγμα 
και τα όργανα που βρίσκονται σε αυτό και δεν εξαρτάται η θωράκισή της από την 
κατάσταση θωράκισης τού στήθους. Η θωράκιση σε αυτό το τμήμα είναι μια δακτυ-
λιοειδής σύσπαση γύρω από το επιγάστριο και το κάτω μέρος τού στέρνου. Βρίσκε-
ται κατά μήκος των πλευρών και προς τον 10ο, 11ο, και 12ο θωρακικό σπόνδυλο. 
Περιλαμβάνει το στομάχι, το ηλιακό πλέγμα, το πάγκρεας, το συκώτι, τη χοληδόχο 
κύστη, το δωδεκαδάκτυλο,. τα νεφρά και δύο δέσμες μυώνων κατά μήκος των κάτω 
θωρακικών σπονδύλων.

Πηγές :

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

Διέγερση – excitation :  Η αντικειμενική κίνηση τής βιολογικής ενέργειας στον ορ-
γανισμό. Κινείται με διαφορετικές κατευθύνσεις μέσα στους διαφορετικούς ιστούς. 
Η ενέργεια κινείται διαμέσου ασυνεχών νευρικών οδών και διαμέσου διαφορετικών 
ιστών, διαπερνώντας τα δομικά τους όρια.

Δόμηση τού χαρακτήρα - character formation : Η ξεχωριστή για κάθε άτομο δια-
μόρφωση τού χαρακτήρα, η οποία διαπλάθεται έως την ηλικία των 5 ετών. (Δείτε το 
λήμμα «Στάδια ανάπτυξης»).

Σχόλια :
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Σύμφωνα με τον Ράιχ η διαμόρφωση τού χαρακτήρα εξαρτάται  από 6 (έξι) κύριες 
προϋποθέσεις. 1η. Το χρόνο κατά τον οποίο η ορμή ματαιώνεται. Όσο νωρίτερα γί-
νει κάτι τέτοιο τόσο βαρύτερη είναι η καταστολή της. 2η. Το εύρος και την ένταση 
τής ματαίωσης. 3η. Απέναντι σε ποιες ορμές κατευθύνεται η κεντρική ματαίωση. 4η. 
Η αναλογία μεταξύ ματαίωσης και έκφρασής της και 6η. Η αλληλεπίδραση μεταξύ 
των ματαιώσεων.

Πηγές :

«Ανάλυση τού Χαρακτήρα» τού Βίλχελμ Ράιχ εκδόσεις Καστανιώτη και Εγνατία.

«Character Analysis» by Wilhelm Reich.

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

«Η σεξοικονομική θεωρία τής ψυχοσωματικής ταυτότητας και αντίθεσης» τού Τίο-
ντορ Γουλφ, «Περιοδικό τής Οργονομίας, τεύχος 9. Εκδόσεις Κοροντζή.

The Sex-Economic Concept of the Psychosomatic Identity and Antithesis. The Journal 
of Orgonomy. Vol. 4. No. 1.

Έλλειψη επαφής – contactlessness : Η απουσία αισθήσεων επαφής με τη φύση ή 
τον κόσμο. Σε ενεργειακό επίπεδο μπορεί να περιγραφεί ως απουσία ή πάγωμα τής 
ενεργειακής φόρτισης στο οπτικό τμήμα, και στην περιφέρεια τού σώματος.

Πηγές :

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

Ενεργειακό φορτίο - energy charge : Η ποσοτική εκτίμηση τής ενέργειας.

Ενεργειακό πεδίο - energy field :  Τα βιολογικά συστήματα - που μπορούν να ονο-
μάζονται οργονοτικά συστήματα - έχουν τον πυρήνα, την περιφέρεια, τη μεμβράνη 
και το ενεργειακό πεδίο. Αυτό ποικίλλει και είναι δείκτης εξαιρετικά απλών, έως εξαι-
ρετικά σημαντικών αλλαγών στην κατάσταση τού συστήματος.

Σχόλια :

Είναι τεράστιος ο αριθμός των εργασιών που έχουν γίνει με στόχο να μετρηθεί το 
ενεργειακό φορτίο που υπάρχει στο ανθρώπινο σώμα. Η πλέον εμπεριστατωμένη 
εργασία από την πλευρά τής παραδοσιακής επιστήμης, είναι αυτή τού Dr Harold 
Saxton Burr, καθηγητή ανατομίας και νευροανατομίας στο Yale University Schoiol of 
Medicine. Ύστερα από χιλιάδες μετρήσεις με βολτόμετρο, σε μια περίοδο σχεδόν 40 
ετών, αυτός και οι συνεργάτες του απέδειξαν ότι υπάρχουν «Πεδία Zωής - L-fields» 
όπως τα ονόμασαν, γύρω και μέσα σε κάθε ζωντανό ον, αποτελώντας τις βασικό-
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τερες συνιστώσες στις δυνάμεις ύπαρξης και αναδημιουργίας του. Μια έξοχη και 
καθαρά επιστημονική εργασία, που δεν δέχθηκε καμία διάψευση, αλλά που η επι-
στημονική κοινότητα προσπάθησε να την προσπεράσει χωρίς να την αποδεχθεί ή 
να κατανοήσει τις ευρύτερες προεκτάσεις της, (και Δείτε λήμμα: «τεστ αίματος Ράιχ» 
σχετικά με το ενεργειακό πεδίο τού ερυθρού αιμοσφαιρίου).

Πηγές :

«Βιοπάθεια τού Καρκίνου» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Άκμων.

«The Cancer Biopathy» by Wilhelm Reich. Farrar Straus & Giroux. New York.

«Οι Έρευνες στο Ενεργειακό Πεδίο» τού Τσαρλς Σνίντερ,

«Περιοδικό τής Οργονομίας» τεύχος 3.

«Energy Field Investigations» by Charles Snyder, M.A. The Journal of Orgonomy. Vol. 
7. No. 1.

«Blueprint for Immortality - The Electric Patterns of Life» by Harold Saxton Burr.  1972. 
Neville Spearman Publishers (the C.W. Daniel Company Limited). England.

Επαφή – contact : Η αντίληψη μιας αίσθησης που προκαλείται από την κίνηση τής 
ενέργειας πάνω από ένα ελάχιστο όριο. Tαυτόχρονα βιώνεται μια ευχάριστη διέγερ-
ση.

Πηγές :

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

«Orgonotic Contact» by Charles Konia, M.D. The Journal of Orgonomy. Vol. 32. No 1.

Εργασιοδημοκρατία - work democracy :  Η λειτουργία τής φυσικής και ενστικτώ-
δους λογικής εργασιακής σχέσης μεταξύ ανθρώπων. Η θεωρία τής εργασιοδημο-
κρατίας αντιπροσωπεύει την καθιερωμένη πραγματικότητα (όχι την ιδεολογία) από 
αυτές τις σχέσεις, οι οποίες αν και συνήθως έχουν διαστρεβλωθεί λόγω τής επικρα-
τούσας θωράκισης και των παράλογων πολιτικών ιδεολογιών, είναι ωστόσο στη 
βάση όλων των κοινωνικών επιτευγμάτων.

Σχόλια :

Είναι παντελώς λαθεμένη η μετάφραση τού όρου «workdemocracy» ως «εργοδημο-
κρατία». Ο Ράιχ είναι απολύτως σαφής όταν αναφέρεται στη δημοκρατική οργάνωση 
τής εργασίας και όχι στη δημοκρατική οργάνωση (τού έργου) τής εργασίας.

Πηγές :

«Η Μαζική Ψυχολογία τού Φασισμού» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Μπουκουμάνη.

«The Mass Psychology of Fascism» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New 
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York.

Ερωτογενείς ζώνες - erozenous zones :  Στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν τέσσερις 
βασικές ερωτογενείς ζώνες. Η κάθε μια από αυτές, από τη στιγμή που δεν θα υπο-
στεί θωράκιση, συντελεί μαζί με όλες τις υπόλοιπες στην πλήρη ψυχοδιανοητική 
ανάπτυξη τού ατόμου. Σε αντίθετη περίπτωση η ζώνη που θα θωρακιστεί βαρύτερα 
από τις άλλες, καθορίζει τον τύπο θωράκισης που θα παρουσιάσει το κάθε άτομο. 
Υπάρχουν και άλλες ερωτoγενείς περιοχές, αλλά δεν είναι βασικές στην εξέλιξη τής 
υγείας. Το τέλος ανάπτυξης τής κάθε ερωτογενούς ζώνης επικαλύπτεται από την 
έναρξη τού επόμενου, έτσι ώστε δεν υπάρχουν σαφή όρια μετάβασης.

1η. Οπτική ζώνη

2η. Στοματική ζώνη

3η. Πρωκτική ζώνη

4η. Γεννητικών οργάνων

Πηγές :

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

«My Eleven Years with Wilhelm Reich» by Elsworth Baker, M.D.

Ηλεκτροσκόπιο – electroscope : Όργανο για τη μέτρηση φορτίων στατικού ηλε-
κτρισμού. Ο Ράιχ με μια σειρά πειραμάτων έδειξε, μεταξύ άλλων, ότι είναι όργανο 
κατάλληλο για τη μέτρηση τής ατμοσφαιρικής οργονοενέργειας. Το ηλεκτροσκόπιο 
αποτελείται από γυάλινο περίβλημα κι έχει στο εσωτερικό του δύο φύλλα αλουμινί-
ου που συγκλίνουν ή αποκλίνουν ανάλογα με τα φορτία που δέχονται.

Πηγές (ενδεικτικά) :

«Orgonotic Pulsation. The Differentiation of Orgone Energy fron Electromagnetism - 
Presented in Talks with an Electrophysicist» (Parts 1 - 3) by Wilhelm Reich. Orgonomic 
Functionalism.

«Η Βιοπάθεια τού Καρκίνου» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Άκμων.

«The Cancer Biopathy» by Wilhelm Reich.

Θ.Ο.Ρ. – DOR :  Είναι το τελικό στάδιο τής κατάστασης που προκύπτει όταν η πρωτο-
γενής οργονοενέργεια έρχεται σε επαφή με ενέργεια που προέρχεται από ύλη, ειδι-
κά τη ραδιενέργεια. Είναι μαύρη, χωρίς φωταύγεια, ακίνητη, διψασμένη για οξυγόνο 
και νερό και τοξική.  Ο Ράιχ θεωρούσε ότι αποτελεί μια φυσιολογική διαδικασία στον 
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οργανισμό, αλλά όταν δεν μεταβολίζεται, τότε προκύπτει η ασθένεια.

Σχόλια :

ΘΟΡ είναι τα αρχικά γράμματα των λέξεων «Θανατηφόρα Οργονοενέργεια». Το ίδιο 
ισχύει για το Δείτε λήμμα ΝΤΟΡ. Προέρχεται από την ελληνικοποίηση τής προφοράς 
των αγγλικών λέξεων με το ίδιο νόημα (Deadly Orgone Radiation».

Πηγές :

Contact with Space» by Wilhelm Reich. (Σ.τ.Σ.: Διαθέσιμο από το Μουσείο Βίλχελμ 
Ράιχ.

«Χειρόγραφα Οργόνης - το πείραμα oranur» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Σπηλιώτη.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

«Μυστικισμός Oργόνη και ΝΤΟΡ» τής Μπάρμπαρα Κούπμαν M.D. Ph.D.

«Το Περιοδικό τής Οργονομίας» τεύχος 6. Εκδόσεις Κοροντζή.

«Mysticism OR and DOR» by Barbara Goldenberg Koopman, M.D. Ph.D. The Journal 
of Orgonomy. Vol. 13. No. 2.

«Desert Development and the Emotional Deadness» by Wilhelm Reich. Orgonomic 
Functionalism.

Θωρακικό τμήμα (θωράκισης) - thoracic segment : Το τέταρτο τμήμα θωράκισης 
περιλαμβάνει τους μεσοπλεύριους μυώνες, τους θωρακικούς, τους δελτοειδείς, τους 
μυώνες τής ωμοπλάτης, τους σπονδυλικούς, την κοιλότητα τού θώρακα και τα περι-
εχόμενά της, τους βραχίονες και όλο το σύστημα των άκρων. Είναι πολύ σημαντικό 
τμήμα γιατί περιλαμβάνει τα πλέον ζωτικά όργανα, όπως την καρδιά και τους πνεύ-
μονες.

Πηγές :

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

«My Eleven Years with Wilhelm Reich» by Elsworth Baker, M.D.,

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

Ιατρική οργονομία - medical orgonomy :  Το τμήμα τής οργονομίας που μελετά και 
εξετάζει τη σχέση τής οργονοενέργειας με  τις σωματικές και ψυχικές ασθένειες.

Πηγές :

«Medical Orgonomy» by Elsworth Baker. The Journal of Orgonomy. Vol. 11.  No. 2.
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«Orgonomic Medicine» (3 Volumes), by Elsworth Baker. ACO Press

Μυϊκή θωράκιση - muscular armor :  Το σύνολο τής μυϊκής τάσης (χρόνιας συστο-
λής) τού ατόμου, που αναπτύσσεται ως άμυνα απέναντι στο ξέσπασμα συγκινήσεων 
και αισθήσεων των οργάνων, που αφορούν κυρίως το άγχος, την οργή και τη σεξου-
αλική διέγερση. Η μυϊκή θωράκιση είναι η σωματική πλευρά και η έδρα τής ψυχικής 
απώθησης και ο «ενεργειακός τροφοδότης» για τη συνεχή ύπαρξη τής δεύτερης.

Πηγές (ενδεικτικά) :

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

«My Eleven Years with Wilhelm Reich» by Elsworth Baker, M.D.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

«Η σεξοικονομική θεωρία τής ψυχοσωματικής ταυτότητας και αντίθεσης» τού Τίο-
ντορ Γουλφ,

«Περιοδικό τής Οργονομίας, τεύχος 9. Εκδόσεις Κοροντζή.

The Sex-Economic Concept of the Psychosomatic Identity and Antithesis. The Journal 
of Orgonomy. Vol. 4. No. 1.

Θωράκιση τού χαρακτήρα - character armor :   Το σύνολο των πάγιων συμπερι-
φορών τού χαρακτήρα, που αναπτύσσονται ως άμυνα απέναντι στη συγκινησιακή 
διέγερση, προκαλώντας έτσι ακαμψία τού σώματος. έλλειψη συγκινησιακής επαφής 
και «απονέκρωση». Είναι λειτουργικά ταυτόσημη με τη μυϊκή θωράκιση.

Πηγές (ενδεικτικά):

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books. New York.

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτη.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

«Η Σεξοικονομική Θεωρία τής Ψυχοσωματικής Ταυτότητας και Αντίθεσης» τού Τίο-
ντορ Γουλφ, «Περιοδικό τής Οργονομίας» τεύχος 9. Εκδόσεις Κοροντζή.

Ιατρικός απορροφητής ΘΟΡ - medical DOR buster : Συσκευή απορρόφησης τής 
ακινητοποιημένης «νεκρής» ενέργειας.

Πηγές :

«The Thermal Effects of the Reich DOR-Buster» by Charles Konia, M.D. The Journal of 
Orgonomy. Vol. 6. No 1.
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«The Medical DOR-Buster in the Treatment of Cancer Mice» by Richard Blasband, 
M.D. The Journal of Orgonomy. Vol. 8. No 2.

«Some Effects of the Medical DOR-buster on Plant Growth» by Richard Blasband, 
M.D. The Journal of Orgonomy. Vol. 17. No 2.

«My Eleven Years with Wilhelm Reich» by Elsworth Baker, M.D. ACO Press.

Ψυχιατρική οργονοθεραπεία - psychiatric orgone therapy : Θεραπεία βασισμένη 
στις ανακαλύψεις τού Βίλχελμ Ράιχ. Είναι η βιοψυχιατρική θεραπεία, που έχει στόχο 
τη μείωση ή την εξάλειψη τής θωράκισης, για να κινητοποιηθεί η οργονοενέργεια 
τού οργανισμού. Η θεραπεία απελευθερώνει καταπιεσμένα αισθήματα και συγκινή-
σεις από τη σωματική και χαρακτηρολογική θωράκιση κι έχει στόχο - αν είναι δυ-
νατό - την εδραίωση τού αντανακλαστικού τού οργασμού. Επίσης ονομάζεται και 
οργονοθεραπεία ή ψυχιατρική οργονοθεραπεία.

Πηγές :

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

«An Introduction to Orgone Therapy» by Ola Raknes, Ph.D.  The Journal of Orgonomy. 
Vol. 2. No. 1.

«Medical Orgonomy» by Elsworth Baker, M.D. The Journal of Orgonomy. Vol. 11. No. 
2.

«Orgone Therapy: Part I. The Psychosomatic Relationship» by Charles Konia, M.D. 
The Journal of Orgonomy. Vol. 19. No. 2.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

Καθήλωση – fixation : Το δέσιμο τής συναισθηματικής ανάπτυξης ή επιθυμίας -  ει-
δικά τής σεξουαλικής επιθυμίας - σε άτομο ή αντικείμενο.

Καρκινική βιοπάθεια - cancer biopathy :  Μια μακρόχρονη κατάσταση συρρίκνω-
σης και συστολής τού οργανισμού που οδηγεί στην εμφάνιση τού καρκινικού όγκου. 
Ένα τελικό και ορατό προϊόν τής ασθένειας.

Πηγές :

«Η Βιοπάθεια τού Καρκίνου» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Άκμων.

«The Cancer Biopathy» by Wilhelm Reich.

«The Carcinomatous Shrinking Biopathy» by Wilhelm Reich, M.D. The Journal of 
Orgonomy. Vol 6. No 2.
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«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

«Exfoliative Cytology in the Early Diagnosis of Cancer», by Charles Conia, M.D. The 
Journal of Orgonomy. Vol. 5. No. 1. (Σ.τ.Σ.: Το άρθρο αυτό εξετάζει τη σχέση τού τεστ 
Παπανικολάου με τις αντιλήψεις τού Ράιχ για την καρκινική εξέλιξη).

«Bions and Cancer: A Review of Reich Work» by Myron Brenner, M.D. «The Cancer 
Biopathy» by Wilhelm Reich. Vol. 18. No.2.

Κοιλιακό τμήμα (θωράκισης) - abdominal segment : Είναι το έκτο τμήμα θωράκι-
σης και περιλαμβάνει τους μεγάλους κοιλιακούς μυώνες, το ορθό, τους εγκάρσιους 
κοιλιακούς και τους μυώνες τής μέσης. Έχουν επίσης μεγάλη σημασία και οι μυώνες 
των λαγόνων επειδή σε αθωράκιστα άτομα, σε αυτούς αρχικά εντοπίζεται η ένταση, 
όταν συμβαίνει λίμναση τής ενέργειας.

Πηγές :

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books. New York.

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτη.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

Κόκκινη κλωστή - red thread : Το κυριότερο γνώρισμα τού χαρακτήρα που διαπερ-
νά όλη τη βιοφυσική δομή τού ατόμου και αποτελεί τη βάση για κάθε αντίδραση 
στη διάρκεια τής θεραπείας, αλλά είναι και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται 
ο κόσμος.

Πηγές :

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books. New York.

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτη.

«Orgone Therapy: The Application of Medical Functional Thinking in Medical 
Practice. Part XV: The Relationship Between the Diagnosis and the Red Thread», by 
Charles Konia, M.D. The Journal of Orgonomy. Vol. 28. No. 2.

Κοσμικές αισθήσεις - cosmic feelings :  Η αίσθηση ότι είναι κάποιος ένα μέρος τής 
φύσης και τού σύμπαντος, ότι ανήκει σε αυτά, παρά ότι είναι μια απομονωμένη οντό-
τητα.

Λειτουργική σκέψη - functional thinking :  Η σκέψη που είναι σε συμφωνία με τον 
τρόπο λειτουργίας τής φύσης. Είναι μια μορφή σκέψης, που βρίσκεται σε αντίθεση 
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με τη μηχανιστική σκέψη, (η φύση λειτουργεί σαν μηχανή) ή τη μυστικιστική σκέψη 
(η φύση είναι αντιληπτή σε σχέση με το θεό ή σαν πνευματική αλήθεια).

Πηγές :

«Orgonomic Funtionalism» by Wilhelm Reich. Orgone Energy Bulletin. Orgone

Institute Press, NY.

«Before the Beginning of Time» by Jakob Meyerowitz. rRp publishers - Easton.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

Λίμναση – stasis :  Η ακινητοποίηση τής σεξουαλικής ενέργειας στο σώμα. Η κατά-
σταση που προκύπτει γίνεται με τη σειρά της η πηγή από όπου προκύπτουν οι βιο-
πάθειες και λαμβάνουν ενέργεια οι νευρώσεις.

Λίμπιντο – libido :  Η σεξουαλική ενέργεια. Όταν ανέβει στον οργανισμό πάνω από 
ένα ορισμένο όριο, τότε βιώνεται ως σεξουαλική διέγερση.

Σχόλια :

Στην ψυχανάλυση καθιερώθηκε ως όρος από τον Φρόιντ. Πρόκειται για την ψυχική 
ενέργεια, που βρίσκεται απροσδιόριστα μέσα στο σώμα και συνδέεται με τη σεξου-
αλική ενόρμηση ή το ένστικτο τής ζωής. Ο Ράιχ θεωρείται ο πιο αυθεντικός μαθητής 
τού Φρόιντ γιατί τη μεταφυσική έννοια τής Λίμπιντο την απομυστικοποίησε, με τον 
χωροταξικό προσδιορισμό στο σώμα και την εργαστηριακή μέτρηση.

Πηγές :

«Η Βιοηλεκτρική Θεωρία τής Σεξουαλικότητας και τού Άγχους»   τού Βίλχελμ Ράιχ, 
εκδόσεις Αποσπερίτης.

«The Bioelectrical Investigasion of Sexuality and Anxiety» by Wilhelm Reich. Farrar 
Straus and Giroux, New York.

«Η Λειτουργία τού Οργασμού» τού Βίλχελμ Ράιχ, εκδόσεις Δίδυμοι,

«The Function of the Orgasm» by Wilhelm Reich.

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books. New York.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

Μιλέινορ – melanor : Το υποπαράγωγο ύλης που βρίσκεται σε αποσύνθεση. Επικίν-
δυνη για τη ζωή.
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Πηγές :

«Contact with Space» by Wilhelm Reich. (Σ.τ.Σ.: Αντίτυπα σε φωτοαντίγραφα γι’ αυτό 
το βιβλίο διατίθενται από το Μουσείο Βίλχελμ Ράιχ).

«Ανακαλύπτοντας ξανά τη μέλανορ» των Benjumin Deutsch and Deter Decump.

«Περιοδικό τής Οργονομίας» τεύχος 7.

Σχόλια:

Παραθέτω εδώ τα ευρήματα ουσιών που παρατηρήθηκαν και αναλύθηκαν από τον 
βιολογόο τού Πανεπιστημίου MacGill τού Καναδά, Bernard Grad, μετά την έναρξη 
τού πειράματος όρανουρ στο εργαστήριο τού Ράιχ στο Όργονον.

Η χημική ανάλυση διαφόρων ουσιών από τον βιολόγο τού πανεπιστημίου MacGill 
τού Καναδά Bernard Grad έδειξε ότι οι τοίχοι τού Παρατηρητηρίου στο Όργονον 
είχαν πέτρες με μαύρη επικάλυψη (μιλέινορ), μια διαφορετική γκρίζα ουσία (μπρα-
ουνάιτ) και άλλοι ήταν με μια λευκή ουσία τον ορίτη.

Μερικοί τοίχοι είχαν φαγωθεί από κάτι έχοντας βαθιές τρύπες. Η μαύρη επικάλυψη 
ήταν πολύ σκληρή, λεπτή και συγκεντρωμένη στην επιφάνεια.

Βαθιά μέσα στις σχισμές, όπου μακριά από το φως και τον αέρα η μαύρη ουσία ήταν 
μαλακή και σαν σκόνη. Η γκρίζα ουσία ή κάτω από αυτή ή πάνω από τη άσπρη ου-
σία. Συνήθως το άσπρο υλικό βρισκόταν κάτω από το γκρίζο αλλά μερικές πέτρες 
ήταν όλες άσπρες. Η άσπρη ουσία είχε ποικίλες καταστάσεις.

Όλες οι ποικιλίες πέτρας είχαν επηρεαστεί. Η πέτρα με μιλέινορ έδινε αίσθηση θερ-
μότητας ακόμα κι αν ήταν 5-7 εκατοστά μακριά από τα χέρια και προκαλούσε αισθή-
σεις τσιμπημάτων όταν έβγαινε κάποιος τη γλώσσα του και έφερνε το υλικό κοντά 
της.

Τα φαινόμενα αυτά πολλαπλασιάζονταν αρκετά μερικές φορές εάν η μιλέινορ πέτρα 
ξυνόταν ή κοβόταν. Στην έκθεση με αυτή την ουσία ένιωθε κανείς πίεση στο κεφάλι, 
το πρόσωπο αναψοκοκκίνιζε και η αίσθηση καψίματος  μειωνόταν μόνο με βρέξιμο 
τού προσώπου και με έκθεση στο φρέσκο αέρα.

Οι πέτρες με μπραουνάιτ ή με ορίτη δεν επηρέαζαν με τον ίδιο τρόπο.

Ωστόσο ο Ράιχ δήλωσε ότι υπάρχει κίνδυνος και ότι μια μορφή παράλυσης μπορεί 
να συμβεί με υπεραισθησία στον ορίτη.

Η μιλέινορ έχει όξινη φύση, ο ορίτης είναι βάση, και η μπραουνάιτ ουδέτερη. Η μιλέ-
ιονορ είναι μη φθορίζουσα, ο ορίτης φθορίζει και η μπραουνάιτ φθορίζει μερικώς.

Η μιλέινορ είναι αναγωγικό μέσο και προκαλεί αφυδάτωση. Ο ορίτης και η μπρα-
ουνάιτ δεν είναι. Η μιλέινορ έχει κυρίως όξινα κατιόντα και ανιόντα. Ο ορίτης έχει 
κατιόντα και ανιόντα βάσης και η μπραουνάιτ είναι μείγμα των ανωτέρω δύο.
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Μια ακόμα ουσία που έρχεται από την ατμόσφαιρα ανακαλύφθηκε από τον Ράιχ το 
1953. Πρόκειται για την ορίνη μια προ-ατομική λευκή ουσία, που φαίνεται πώς είναι 
μεταβατική φάση από την ελεύθερη μάζας ενέργεια και έχει ικανότητες ανάπτυξης.

Ο Ράιχ πίστευε ότι προερχόταν από τη μιλέιονορ και πως ήταν ενέργεια τής ζωής σε 
μια μορφή ύλης.

Μπορεί να αυξάνεται μέσα σε νερό και δεν πρέπει να ξεραίνεται επειδή γίνεται τοξι-
κή.

Στην υγρή μορφή της μπορεί να απομακρύνει ή να μειώνει τη Θ.ΟΡ. Που βρίσκεται 
σε ένα δωμάτιο. Η υγρή μορφή της είναι άσπρη είτε τη δούμε οπτικά είτε με μικρο-
σκόπιο. Όταν έχει ξεραθεί στο μικροσκόπιο δείχνει μαύρη.

Εάν ένα μέρος τής υγρής μορφής της τοποθετηθεί σε ένα τραπέζι και μικρή ποσό-
τητα νερού σε κάποια απόσταση δίπλα της τότε η ορίνη θα αναπτυχθεί κατευθείαν 
προς το νερό. Μπορούμε να την κάνουμε να αναπτύσσεται ζικ-ζακ ανάλογα με την 
κατεύθυνση που θα απομακρύνουμε το νερό.

Μετρητής οργονοενεργειακού πεδίου - orgone energy field meter : Συσκευή με 
την οποία είναι δυνατή η μέτρηση τού ενεργειακού πεδίου οργανικής ή ανόργανης 
ύλης. Δείτε λήμμα «ενεργειακό πεδίο».

Μπλοκάρισμα – block :  Μια συστολή τού οργανισμού, που εμποδίζει την ελεύθερη 
ροή τής ενέργειας ή τη διέγερσή της.

Νευροφυτοθεραπεία – vegetotherapy :  Δείτε το λήμμα: Ψυχιατρική οργονοθερα-
πεία.

Σχόλια:

Η σωστή μετάφραση τού όρου είναι «Θεραπεία τού αυτόνομου νευρικού συστή-
ματος», αλλά έχει επικρατήσει στην ελληνική λόγω άγνοιας ο όρος «νευροφυτοθε-
ραπεία». Πρόκειται για την αρχική θεραπευτική μέθοδο προσέγγισης πριν την ανά-
πτυξη τής ψυχιατρικής οργονοθεραπείας. Ονομάστηκε έτσι επειδή ο θεραπευτικός 
στόχος ήταν η απελευθέρωση των δεσμευμένων φορτίων τού αυτόνομου νευρικού 
συστήματος με στόχο να αποκατασταθεί η κινητικότητα τού ατόμου. Δείτε το λήμμα 
«Ψυχιατρική οργονοθεραπεία».

Πηγές (ενδεικτικά) : 

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτη.

«Η λειτουργία τού οργασμού», τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Δίδυμοι.
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Νευρωτικός χαρακτήρας : Ο χαρακτήρας που λόγω τής χρόνιας σεξουαλικής λί-
μνασης λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές τής καταναγκαστικής ηθικής ρύθμισης.

Νεφοδιαλυτής : Πειραματική συσκευή διαμόρφωσης καιρού.

Πηγές (ενδεικτικά):

«Χειρόγραφα Οργόνης - το Πείραμα Oranur τού Βίλχελμ Ράιχ ή «The Oranur 
Experiment - First Report 1947 - 1951» by Wilhelm Reich, Orgone Institute Press.

«Contact with Space» by Wilhelm Reich. (Σ.τ.Σ.: Αντίτυπα σε φωτοαντίγραφα, διατί-
θενται από το Μουσείο Βίλχελμ Ράιχ).

ΝΤΟΡ : (δείτε ΘΟΡ).

Οπ – op :  Η οργονοενεργειακή τάση.

Σχόλια :

Ένα οπ (op) χαρακτηρίζει τη μονάδα τής ατμοσφαιρικής οργονοενεργειακής τάσης 
στον ανοιχτό αέρα.

Πηγές :

«Η Βιοπάθεια τού Καρκίνου» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Άκμων.

«The Cancer Biopathy» by Wilhelm Reich.

Οπτικό στάδιο (ανάπτυξης) - ocular stage : Είναι το πρώτο στάδιο ανάπτυξης τού 
κάθε ατόμου και αρχίζει με τη γέννηση. Τα μάτια είναι η πρώτη περιοχή που το νήπιο 
έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον και συνήθως «τραυματίζεται» π.χ. από σταγό-
νες που ρίχνονται σε αυτά αμέσως μετά τον τοκετό, είτε από την αντιμετώπιση που 
υφίσταται το βρέφος με την επαφή άλλων ατόμων, που έχουν μάτια ψυχρά, απλανή, 
φοβισμένα γεμάτα άγχος, οργή ή μίσος. Σε αντίθετη περίπτωση τα μάτια του βρέ-
φους μένουν ανοιχτά και χαλαρά, ενώ σταδιακά αποκτούν την ικανότητα να έχουν 
επαφή, να είναι ειλικρινή, διερευνητικά, σοβαρά και γεμάτα εμπιστοσύνη. Η όραση 
που αναπτύσσεται είναι τρισδιάστατη.

Πηγές :

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτη.
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Οπτικό τμήμα (θωράκισης) - ocular segment:  Η θωράκιση σε αυτό το τμήμα συμ-
βαίνει όταν συσταλθεί το μεγαλύτερο ή όλο το μέρος των μυώνων γύρω από τα 
μάτια, οι βλεφαρίδες, το μέτωπο, οι δακρυγόνοι αδένες, όπως και οι βαθείς μυώνες 
στο ινίο. Συστολή παρατηρείται επίσης και στον εγκέφαλο.

Πηγές :

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books. New York.

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτη.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

«Brain Pulsation» by Charles Conia. American Journal of Orgonomy, Vol. 14 No. 1. 
and Vol 14. No. 2.

«Orgonotic Functions of the Brain» by Charles Konia, M.D. The Journal of the 
Orgonomy. Vol. 16. No 1 and 2. And Vol. 17. No. 1.

«Somatic Manifestations of Ocular Armor: A Case of Vertical Strabismus with 
Scoliosis» by Charles Konia, M.D. The Journal of Orgonomy. Vol. 25. No. 2.

«The Significance of the Ocular Block in Schizophrenia» by Charles Konia, M.D. The 
Journal of Orgonomy. Vol. 8.No. 1.

Οπτικός χαρακτήρας - ocular character : Έχει υποστεί τη σημαντικότερη θωράκιση 
στο οπτικό στάδιο ανάπτυξης. Σε όλους τους τύπους θωράκισης υπάρχει παράλλη-
λα και οπτική θωράκιση. Εκείνο που ξεχωρίζει τον οπτικό χαρακτήρα είναι η κυριαρ-
χία τού οπτικού τμήματος θωράκισης και αποδίδεται με τον ορισμό σχιζοφρένεια.

Το γεγονός που διαφοροποιεί το σχιζοφρενή από τις άλλες παθήσεις είναι ο χρόνος 
που συμβαίνει η θωράκιση στο οπτικό τμήμα. Σύμφωνα με τον Ράιχ, η θωράκιση 
συμβαίνει κατά τις πρώτες 10 ημέρες τής ζωής τού νεογνού.

Πηγές :

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books. New York.

Όρανουρ – oranur :  Υπερδιεγερμένη οργονοενέργεια.

Σχόλια :

Σύνθετο των λέξεων οργόνη (orgone) και πυρηνική ενέργεια (nuclear energy). Η αλ-
ληλεπίδραση τής οργόνης που δεν έχει μάζα και τής ραδιενέργειας, προκαλεί την 
υπερβολική διέγερση τής οργονοενέργειας σε κατάσταση oranur. Το τελικό παρά-
γωγο είναι η ΘΟΡ (δείτε σχετικό Δείτε λήμμα).

Πηγές :
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«Χειρόγραφα Οργόνης - το Πείραμα Oranur»  τού Βίλχελμ Ράιχ, εκδόσεις Σπηλιώτη.

«The Oranur Experiment - First Report 1947 - 1951», by Wilhelm Reich, Orgone 
Institute Press.

«Contact with Space» by Wilhelm Reich.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

Οργασμική ανικανότητα - orgastic impotence :  Η απουσία οργασμικής ικανότη-
τας.

Σχόλια :

Είναι μια παθολογική κατάσταση σχεδόν παγκόσμια, για όλους τους ανθρώπους που 
έχουν μεγαλώσει σε κοινωνίες αρνητικές προς την υγιή σεξουαλικότητα. Η ακινητο-
ποίηση τής βιολογικής ενέργειας στον άνθρωπο είναι η αιτία που προκαλεί όλα τα 
είδη των ψυχικών και σωματικών συμπτωμάτων, όπως και τις εκφράσεις τού κοινω-
νικού παραλογισμού. Είναι και σωματική έκφραση τής θωράκισης

Πηγές :

«Genitality - In the Theory and Therapy of Neurosis» by Wilhelm Reich. Farrar Straus 
Giroux, New York.

«Η Λειτουργία τού Οργασμού» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτη.

«The Function of the Orgasm» by Wilhelm Reich.

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books. New York».

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

«The Orgasm Reflex. A Case History» by Wilhelm Reich. The Journal of Orgonomy. 
Vol. 5. No 2.

«Orgasm in a Human Female. A Contempory View» by Morton Herskovitz, D.O. The 
Journal of Orgonomy. Vol. 3. No. 1.

«Genitality: Myth or Reality?» by Richard Blasband, M.D. The Journal of Orgonomy. 
Vol. 21. No 2.

«Genitality Reached by a Chronic Depressive» by Barbara Koopman, M.D. Ph.D. The 
Journal of Ogonomy. Vol. 21. No 2.

«A Patient Brought to Genitality» by Charles Konia, M.D. The Journal of Orgonomy. 
Vol. 21. No 2.

«Genitality Achieved by a Passive Feminine» by Charles Konia, M.D. The Journal of 
Orgonomy. Vol. 22. No 2.
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Οργ – org :  μονάδα μέτρησης τής οργονοενέργειας.

Σχόλια :

Ένα οργ (org)  είναι η ποσότητα τής οργονοενέργειας που περιέχεται σε χώρο ενός 
κυβικού ποδιού.

Πηγές :

«Η Βιοπάθεια τού Καρκίνου» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Άκμων.

«The Cancer Biopathy» by Wilhelm Reich.

Οργασμική ικανότητα - orgasmic potency :     Η ικανότητα για την ολοκληρωτική 
παράδοση στις ακούσιες συσπάσεις τού οργανισμού και η πλήρης εκτόνωση τής 
σεξουαλικής διέγερσης στην κορύφωση τής σεξουαλικής ένωσης. Είναι απούσα σε 
νευρωτικά άτομα.

Σχόλια :

Δεν πρέπει να συγχέεται με τα όποια επίπεδα σεξουαλικής κορύφωσης.

Πηγές :

«Genitality - In the Theory and Therapy of Neurosis» by Wilhelm Reich. Farrar Straus 
Giroux, New York.

«Η Λειτουργία τού Οργασμού» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτη.

«The Function of the Orgasm» by Wilhelm Reich.

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books. New York».

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

«The Orgasm Reflex. A Case History» by Wilhelm Reich. The Journal of Orgonomy. 
Vol. 5. No 2.

«Orgasm in a Human Female. A Contempory View» by Morton Herskovitz, D.O. The 
Journal of Orgonomy. Vol. 3. No. 1.

«Genitality: Myth or Reality?» by Richard Blasband, M.D. The Journal of Orgonomy. 
Vol. 21. No 2.

«Genitality Reached by a Chronic Depressive» by Barbara Koopman, M.D. Ph.D. The 
Journal of Ogonomy. Vol. 21. No 2.

«A Patient Brought to Genitality» by Charles Konia, M.D. The Journal of Orgonomy. 
Vol. 21. No 2.

«Genitality Achieved by a Passive Feminine» by Charles Konia, M.D. The Journal of 



Γλωσσάρι τής Οργονομίας - 37

Χρήστος Μουσουλιώτης - https://yperthesi.wordpress.com

Orgonomy. Vol. 22. No 2.

Οργασμός – orgasm :  Η ενιαία, ακούσια σύσπαση όλου τού οργανισμού στην κορύ-
φωση τής γενετήσιας ένωσης. Αυτό το ανακλαστικό εξαιτίας τής ακούσιας μορφής 
του - και τού έντονου άγχους που προκαλεί -  είναι παρεμποδισμένο από τη μυϊκή ή 
και τη χαρακτηρολογική θωράκιση στους περισσότερους ανθρώπους.

(Δείτε τις αναφορές στα Δείτε λήμματα «Αντανακλαστικό οργασμού» και «Οργασμι-
κή ικανότητα»

Πηγές :

«Genitality - In the Theory and Therapy of Neurosis» by Wilhelm Reich. Farrar Straus 
Giroux, New York.

«Η Λειτουργία τού Οργασμού» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτη.

«The Function of the Orgasm» by Wilhelm Reich.

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books. New York».

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

«The Orgasm Reflex. A Case History» by Wilhelm Reich. The Journal of Orgonomy. 
Vol. 5. No 2.

«Orgasm in a Human Female. A Contempory View» by Morton Herskovitz, D.O. The 
Journal of Orgonomy. Vol. 3. No. 1.

«Genitality: Myth or Reality?» by Richard Blasband, M.D. The Journal of Orgonomy. 
Vol. 21. No 2.

«Genitality Reached by a Chronic Depressive» by Barbara Koopman, M.D. Ph.D. The 
Journal of Ogonomy. Vol. 21. No 2.

«A Patient Brought to Genitality» by Charles Konia, M.D. The Journal of Orgonomy. 
Vol. 21. No 2.

«Genitality Achieved by a Passive Feminine» by Charles Konia, M.D. The Journal of 
Orgonomy. Vol. 22. No 2.

Oργόνη – orgone : (Δείτε λήμμα «Οργονοενέργεια»).

Οργονοβιοφυσική – orgonbiophysics : Ο κλάδος εκείνος τής επιστήμης τής οργο-
νομίας - ο μεγαλύτερος - που μελετά τη λειτουργία τής οργόνης σε άβια κι έμβια ύλη 
καθώς και στον άνθρωπο. (Δείτε λήμμα «Βιοφυσική οργονομία»).
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Οργονοενέργεια - orgone energy :   Προ-ατομική κοσμική ενέργεια. Υπάρχει πα-
ντού. Μπορεί να επιδειχθεί η ύπαρξή της οπτικά, θερμικά, ηλεκτροσκοπικά και με 
μετρητή Γκάιγκερ - Μίλερ.  Στα ζωντανά όντα είναι η βιολογική ενέργεια, (δείτε και 
το Δείτε λήμμα «Αιθέρας»).

Σχόλια :

Ονομάζεται και βιοενέργεια, ή ενέργεια τής ζωής. Υποκατάστατες ονομασίες που 
αποδίδουν τις ιδιότητες τής οργόνης σε μικρότερο βαθμό έχουν εμφανισθεί στην 
ανθρώπινη ιστορία όπως το τσι, πράνα κ.λπ. Ανακαλύφθηκε (και απομυστικοποι-
ήθηκε) από τον Ράιχ, μεταξύ 1936 και 1940, ύστερα από μια σειρά συστηματικών 
πειραμάτων.  Στο χώρο τής φυσικής εμφανίζει παρόμοιες ιδιότητες με τον αιθέρα, 
ή παρουσιάζει παρόμοιες ιδιότητες με την ενέργεια τού κενού, τα κβάντα, και την 
ενέργεια μηδενικού σημείου (zero point energy),  από όπου εκτιμάται ότι αναδύο-
νται όλα τα φαινόμενα ύλης και ενέργειας.

Πηγές (ενδεικτικά):

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

«Η Βιοπάθεια τού Καρκίνου» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Άκμων.

«The Cancer Biopathy» by Wilhelm Reich.

«Υπόθεση Αϊνστάιν» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Σπηλιώτη.

«The Einstein Affair», by Jerome Eden. M.A. The Journal of Orgonomy. Vol. 3. No 2.

«History of the Discovery of the Life Energy - the Einstein Afair» Orgone Institute 
Press 1953).

«The Orgone Energy its Scientific and Medical Use» by Wilhelm Reich.

«Orgonometric Gravitational Acceleration» by Philip Coopman.  Journal of Orgonomy,  
Vol. 18. No. 2.

«Ether, Einstein’s Theory of Relativity and the Experimental Procedure» by physicist 
Thanasis Mantafounis. (Copyright: Hellenic Association of Orgonomy).

Οργονοενεργειακός μετρητής πεδίου - orgone energy field meter :  Όργανο που 
αναπτύχθηκε από τον Ράιχ με το οποίο ανίχενευε και μετρούσε το ενεργειακό πεδίο 
ανθρώπων, ζ’ωων, φυτών, τροφών και άλλων υλικών.

Πηγές :

«Βιοπάθεια τού καρκίνου» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Άκμων.

«The Cancer Biopathy» by Wilhelm Reich. Farrar Straus & Giroux. New York.
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Οργονοενεργειακός συσσωρευτής : Δείτε το λήμμα : «Συσσωρευτής οργόνης».

Οργονοθεραπεία - orgone therapy - physical orgone therapy : Η εφαρμογή τής 
φυσικής οργονοενέργειας συγκεντρωμένης στο συσσωρευτή οργόνης, με στόχο 
να αναπληρωθεί η φυσική βιοενέργεια και να αυξηθεί η αντίσταση τού οργανισμού 
στις ασθένειες.

Σχόλια :

Λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων ΘΟΡ και όρανουρ στην ατμόσφαιρα η εφαρμο-
γή αυτής τής θεραπείας είναι εξαιρετικά δύσκολη ειδικά στις μεγάλες πόλεις.

Θεωρείται μέτρο βοήθειας, που δε φτάνει σε μεγάλο βάθος, δεδομένου ότι αφή-
νει τη βάση τής θωράκισης ανέπαφη. Παρά ταύτα πειράματα που έχουν γίνει, όπως 
δείχνει η εκτενής βιβλιογραφία, δίνουν πολύ ενθαρρυντικές ενδείξεις για πλήθος 
σωματικών ασθενειών. Δεν συνιστάται η φυσική οργονοθεραπεία για χρόνιες ή σο-
βαρές ασθένειες χωρίς την παρακολούθηση ειδικευμένου γιατρού.

Πηγές (ενδεικτικά):

«Ο Συσσωρευτής Οργόνης» τού Βίλχελμ Ράιχ, εκδόσεις Κοροντζή.

«Εγχειρίδιο Συσσωρευτή Οργόνης» τού Τζέιμς Ντεμέο, εκδόσεις Κοροντζή.

Οργόνομα (ανοιχτό) – orgonome : Το σχήμα, ή η μορφή ενός περιστρεφόμενου, 
καμπυλοειδούς ή σπειροειδούς κύματος με ανοιχτά άκρα. Πρότυπο ανοιχτού οργο-
νόματος ή φόρμα των κυκλώνων ή των σπειροειδών γαλαξιών.

Πηγές :

«Η Κοσμική Υπέρθεση» τού Βίλχελμ Ράιχ, εκδόσεις Καστανιώτη.

«Cosmic Superimposition» by Wilhelm Reich.

Οργόνομα (κλειστό) -  orgonome : Η μορφή που προκύπτει  όταν η κίνηση τής ορ-
γονοενέργειας «παγώνει» σε ζωντανά συστήματα. Πρότυπο οργονόματος η φόρμα 
τού αυγού.

Πηγές :

«Η Κοσμική Υπέρθεση» τού Βίλχελμ Ράιχ, εκδόσεις Καστανιώτη.

«Cosmic Superimposition» by Wilhelm Reich.

Οργονομετρία – orgonometry : Πρόκειται για μια νέα λειτουργική «γλώσσα», για 
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ένα νέο, άγνωστο ακόμα, και κάπως μαθηματικό τρόπο σκέψης, που αναπτύχθηκε 
από τον Βίλχελμ Ράιχ με βάση τον οργονομικό λειτουργισμό.

Σχόλια :

Σύμφωνα με τον Jacob Meyerowitz, ο οποίος με το βιβλίο του «Before the Beginning 
of Time» (rRp Publishers - Easton), επεξέτεινε όσο κανένας άλλος την οργονομετρία, 
πρόκειται για ένα εργαλείο νόησης με ασύλληπτες ικανότητες που έχει την ισχύ να 
οδηγήσει στη λύση τόσο των καθημερινών προβλημάτων στη ζωή, όσο και στην 
έρευνα των μυστικών τής φύσης. Ο συγγραφέας εκτιμά ότι είναι τόσο ευρεία η εφαρ-
μογή τής οργονομετρίας που μπορεί να εφαρμοστεί σε οτιδήποτε αφορά τη ζωή.

Πηγές :

«Orgonometric Equations: 1. General Form» by Wilhelm Reich. «Orgone Energy 
Bulletin». 1950.

«Complete Orgonometric Equations» by Wilhelm Reich. «Orgone Energy Bulletin. 
1951.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

«The Developmental History of the Orgonomic Functionalism» by Wilhelm Reich. 
Orgonomic Functionalism. Vol. 1 - 6

«Functional Thinking» by Wilhelm Reich. Orgonomic Functionalism. Vol. 1. 1990.

«Before the Beginning of Time» by Jacob Meyerowitz, rRp Publishers - Easton. ISBN: 
0-9607034-1-1.

Οργονομία – orgonomy :  Η φυσική επιστήμη τής οργονοενέργειας και οι λειτουρ-
γίες της. Ο Βίλχελμ Ράιχ είναι ο ιδρυτής αυτής τής επιστήμης.

Πηγές (ενδεικτικά) :

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

«Man in the Trap» by Charles Konia, M.D. Collier Books. New York.

«What is Orgonomy?» by Elsworth Baker, M.D. Journal of Orgonomy, Commemorative 
Issue, February. 1986.

Οργονομικό δυναμικό - orgonomic potential :   Όταν η ροή τής οργονοενέργειας 
κινείται από το αδύνατο ή χαμηλότερο προς το ισχυρότερο ή υψηλότερο ενεργεια-
κό επίπεδο.

Σχόλια:
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Σύμφωνα με νόμο τής οργονομετρίας η οργόνη λειτουργεί αντίστροφα από το 2ο 
θερμοδυναμικό αξίωμα. Η σαφέστερη απόδειξη αυτού τού φαινομένου βρίσκεται 
στη σύγκριση τής θερμοκρασιακής διαφοράς μεταξύ ενός συσσωρευτή ενέργειας 
και τού περιβάλλοντος χώρου. Ο Αϊνστάιν όταν πληροφορήθηκε την ύπαρξη αυτού 
του φαινομένου από τον Ράιχ εκτίμησε ότι αποτελεί «βόμβα στα θεμέλια τής φυ-
σικής». Πειραματίσθηκε με ένα συσσωρευτή οργόνης και επιβεβαίωσε τη διαφορά 
θερμοκρασίας, αλλά έσπευσε να δηλώσει ύστερα από αντιεπιστημονικές και κραυ-
γαλέα γελοίες υποδείξεις κάποιου βοηθού του (προφανώς με στεναγμό ανακούφι-
σης) ότι δεν ισχύει. Οι βασικότερες αρχές του οργονοτικού δυναμικού είναι:

1. Η οργονοενέργεια δεν ακολουθεί τους νόμους των αρνητικών και θετικών φορτί-
ων, αλλά τους νόμους τής αλληλεπίδρασης δύο οργονοενεργειακών συστημάτων.

2. Στις διαδικασίες τής ενέργειας το ισχυρότερο σύστημα έλκει το ασθενέστερο ή το 
οργονοτικό δυναμικό κατευθύνεται από το χαμηλότερο στο υψηλότερο.

3. Η οργονοενέργεια είναι βασικά διαφορετική από την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια.

4. Το οργονοτικό δυναμικό είναι η βασικότερη ιδιότητα τής χωρίς μάζα οργόνης.

Πηγές :

«Υπόθεση Αϊνστάιν» τού Βίλχελμ Ράιχ εκδόσεις Σπηλιώτη 1979,

«History of the Discovery of the Life Energy - The Einstein Afair» Orgone Institute 
Press 1953.

«The Oranur Experiment - First Report 1947-1951», Orgone Institute Press.

«Orgonomic Potential» by Charles Konia, M.D. The Journal of Orgonomy. Vol. 12. No. 
1.

«Further Experiments with Negative To Minus T» by Robert Harman, M.D. The Journal 
of Orgonomy. Vol. 20. No. 1.

«The Einstein Affair», by Jerome Eden. M.A. The Journal of Orgonomy. Vol. 3. No 2.

«Orgonotic Pulsation - The differentiation of Orgone Energy from Electromagnetism 
Presented in Talks with an Electrophysist» Orgonomic Functionalism Vol. 2, 3, 4.

«Γιατί ο Αϊνστάιν είπε το ψέμα ότι η οργόνη δεν υπάρχει;», τού Χρήστου Μουσουλιώ-
τη - https://yperthesi.wordpress.com/2014/04/18/γιατί-ο-αϊνστάιν-είπε-το-ψέμα-ό-
τι-η-οργό/

Οργονομικός λειτουργισμός - orgonomic functionalism :   Τεχνική ανάλυσης και 
σύνθεσης των γεγονότων, που χρησιμοποιεί η κλινική και πειραματική οργονομι-
κή έρευνα. Ο θεμέλιος λίθος αυτής τής θεωρίας είναι η αναγωγή των διαφοροποι-
ημένων καταστάσεων στην Κοινή Λειτουργική τους Αρχή (Common Functioning 
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Principle). Αναπτύχθηκε από τον Βίλχελμ Ράιχ στη διάρκεια μελέτης τού σχηματι-
σμού τού ανθρώπινου χαρακτήρα και τον οδήγησε στην ανακάλυψη τής οργανισμι-
κής και κοσμικής οργονοενέργειας.

Πηγές :

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

«The Developmental History of the Orgonomic Functionalism» by Wilhelm Reich. 
Orgonomic Functionalism. Vol. 1 - 6

«Functional Thinking» by Wilhelm Reich. Orgonomic Functionalism. Vol. 1. 1990.

«Before the Beginning of Time» by Jacob Meyerowitz, (rRp Publishers - Easton),

«Orgonometric Equations: 1. General Form» by Wilhelm Reich. «Orgone Energy 
Bulletin». 1950.

«Complete Orgonometric Equations» by Wilhelm Reich. «Orgone Energy Bulletin. 
1951.

Οργονοσκόπιο – orgonoscope :  Όργανο για την οπτική παρατήρηση τής οργόνης.

Πηγές :

«Η Βιοπάθεια τού Καρκίνου» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Άκμων.

«The Cancer Biopathy» by Wilhelm Reich.

«Υπόθεση Αϊνστάιν» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Σπηλιώτη.

«History of the Discovery of the Life Energy - the Einstein Afair» Orgone Institute 
Press 1953).

«The Einstein Affair», by Jerome Eden. M.A. The Journal of Orgonomy. Vol. 3. No 2.

Οργονοτική έλξη - orgonotic attraction :  Η έλξη που ασκείται μεταξύ οργονοενερ-
γειακών συστημάτων.  Δεν είναι βαρυτικής ή μαγνητικής φύσης.

Σχόλια :

Η ανακάλυψη από τον Ράιχ μιας έλξης, μη μαγνητικής φύσης, έγινε αρχικά, με την 
παρατήρηση τής συμπεριφοράς μιας μαγνητικής βελόνας όταν την τοποθετούσε σε 
διάφορα σημεία ενός συσσωρευτή ενέργειας (και Δείτε λήμμα «Οργονοτικό δυνα-
μικό»).

Πηγές (ενδεικτικά):

«Η Βιοπάθεια τού Καρκίνου» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Άκμων.
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«The Cancer Biopathy» by Wilhelm Reich.

Οργονοτική επαφή - orgonotic contact :  Δείτε λήμμα «Επαφή».

Οργονοτικό φορτίο - orgonotic charge : Δείτε Δείτε λήμμα «Ενεργειακό φορτίο».

Οργονοτική φωταύγεια - orgonotic lumination :   Μια κατάσταση που αφορά τα 
μεγέθη φωταύγειας τού ανθρώπινου σώματος, άλλων έμβιων όντων ή ανόργανων 
υλικών. Eίναι δείκτης τής ενεργειακής φόρτισης τού παρατηρούμενου συστήματος.

Σχόλια :

Ο Ράιχ με κατάλληλη συσκευή πέτυχε να πάρει ανάλογες μετρήσεις. Μια άλλη μέθο-
δος που ανακαλύφθηκε την ίδια περίπου εποχή, που ο Ράιχ έπαιρνε αυτές τις μετρή-
σεις κι έχει αναπτυχθεί σημαντικά έως σήμερα, είναι οι συσκευές φωτογράφησης 
Κίρλιαν, οι οποίες δεν αποδίδουν τη συνολική ενεργειακή φόρτιση, αλλά τα ενεργει-
ακά χάσματα στο πεδίο ενέργειας.

Πηγές :

«Βιοπάθεια τού Καρκίνου» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Άκμων.

«The Cancer Biopathy» by Wilhelm Reich. Farrar Straus & Giroux. New York.

«Οι Έρευνες στο Ενεργειακό Πεδίο» τού Τσαρλς Σνίντερ,

«Περιοδικό τής Οργονομίας» τεύχος 3.

«Energy Field Investigations» by Charles Snyder, M.A. Vol. 7. No. 1.

Οργονοτικός παλμός - orgonotic pulsation :  Το επίπεδο φόρτισης τής οργονοενέρ-
γειας. Στο ανθρώπινο σώμα είναι δυνατό να μετρηθεί με παλμογράφο.

Οργοντίνη – orgontin : Κρυσταλλοειδές, θαμπό χρυσοκίτρινο προς το καφέ υλικό, 
που απομένει ύστερα από εξάτμιση, απαλλαγμένου από κρυστάλλους, κίτρινου βιο-
ντικού νερού υψηλής οργονοτικής φόρτισης. Αυτοί οι κρύσταλλοι δεν μπορούν να 
διαλυθούν εκ νέου αν τεθούν σε απλό νερό ή σε νερό με υψηλό οργονοτικό φορτίο. 
Απλώς διογκούνται και εμφανίζουν φαινόμενα ανάπτυξης, πολλαπλασιασμού και 
πρωτοζωικού σχηματισμού. Ακολούθως, εκφυλίζονται όπως και η οργανική ύλη, σε 
βακίλλους -Τ.

Πηγές :
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«Βιοπάθεια τού Καρκίνου», εκδόσεις Άκμων.

«The Cancer Biopathy» by Wilhelm Reich.

Ορίνη – orene : Κρυσταλλοειδής ουσία άσπρου γαλακτοειδούς χρώματος.

Σχόλια: Ο Ράιχ ανακάλυψε την ουσία ορίνη κατά το 1953 στη διάρκεια τού πειράμα-
τος όρανουρ. Μπορεί να ληφθεί ύστερα από μερικές ημέρες αν αφεθεί ένα διάλυ-
μα  NaΟΗ (Sodium Hydroxide) ή NaCI (Sodium Chloride) με αποσταγμένο νερό, σε 
ανοιχτό αέρα. Η λευκή ουσία που εμφανίζεται στο δίσκο, (όταν δεν έχει μείνει χωρίς 
νερό), παρουσιάζει καλοσχηματισμένες μορφές τύπου «σάκου», έχει βιοενεργειακές 
ιδιότητες, και αφαιρεί την Θ.Ο.Ρ. από το χώρο όπου βρίσκεται. Η παρόμοια λευκή 
ουσία που λαμβάνεται από δίσκο ο οποίος έχει μείνει χωρίς νερό φαίνεται μαύρη 
στο οπτικό μικροσκόπιο, προκαλεί φλεγμονή των βλεννογόνων μεμβρανών και πα-
ράγει -Τ σωματίδια όταν αφεθεί να σκληρυνθεί και  κατόπιν τοποθετηθεί σε νερό. 
Είναι υλικό παράγωγο τής Θ.Ο.Ρ. Εξαιρετικά επικίνδυνη. Σημειώστε ότι σε χώρο όπου 
υπάρχουν λάμπες φθορισμού δεν δημιουργείται ορίνη αλλά το μαύρο τοξικό υπο-
κατάστατό της αν και δείχνει όμοια με αυτήν οπτικά. Ο Ράιχ θεωρούσε την ορίνη ως 
προ-ατομική ουσία, δηλαδή μεταβατική μορφή μεταξύ τής απαλλαγμένης από μάζα 
οργόνης και τής ύλης.

Πηγές :

«Contact with Space» by Wilhelm Reich. Core Pilot Press, New York. 1957.

«Orop Desert Part 1» by Wilhelm Reich. CORE, Vol. VI, Nos 1-4. 1954.

«Melanor, Orite, Brownite and Orene» by Wilhelm Reich. CORE, Vol. VII. Nos. 1-2. 1955.

«Preliminary Chemical Analysis» by R. McCullough. CORE. Vol. VII. Nos. 1-2. 1955.

Οργονοφυσική – orgone physics : Κλάδος  τής επιστήμης τής οργονομίας που εξε-
τάζει τις φυσικές λειτουργίες τής οργονοενέργειας.

Σχόλια :

Η οργονοφυσική ταξινομεί την ενέργεια σε πρωτογενείς και δευτερογενείς μορφές. 
Η οργονοενέργεια και η βαρύτητα κατατάσσονται στην πρώτη κατηγορία. ‘Όλες 
οι άλλες μορφές τής ενέργειας που είναι γνωστές στην παραδοσιακή φυσική θεω-
ρούνται δευτερογενείς. Η οργόνη είναι ελεύθερη από μάζα, ενώ οι δευτερογενείς 
ενέργειες έχουν άμεση σχέση με την ύλη (συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρο-
μαγνητικών πεδίων που απορρέουν από την κίνηση φορτισμένων σωματιδίων). Η 
βαρύτητα αν και θεωρείται παράγωγο τής μάζας στην παραδοσιακή φυσική, για την 
οργονοφυσική υπάγεται στην πρώτη κατηγορία εξαιτίας τής δημιουργίας της από 
την υπέρθεση ενεργειακών ρευμάτων και άλλων χαρακτηριστικών, όπως τής ιδιό-
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τητάς της να διαπερνά τα πάντα και να υπάρχει παντού όπως ακριβώς και η οργόνη.

Πηγές (ενδεικτικά):

«Contact with Space» by Wilhelm Reich.

«Κοσμική Υπέρθεση» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτη.

«Cosmic Superimposition» by Wilhelm Reich.

«Οργονοενεργειακό συνεχές» τού Κόρτνεϊ Μπέικερ, «Περιοδικό τής Οργονομίας» 
τεύχος 3.

Παραισθησία – parathesia :  Η διαταραγμένη αίσθηση που διαφεύγει από το μπλο-
κάρισμα τής ενέργειας και που διαχέεται σε μέρη τού σώματος προκαλώντας έτσι 
παραισθήσεις. Γίνεται αντιληπτή και σαν φαγούρα, μυρμήγκιασμα, ή ανατρίχιασμα.

Παρασυμπαθητικό – parasympathetic :  Το μέρος τού αυτόνομου νευρικού συστή-
ματος, όπου η διέγερση προκαλεί διαστολή τού οργανισμού.

Πείραμα ΧΧ - experiment XX :  Κύστεις βιόντων, που μετεξελίχθηκαν σε πρωτόζωα. 
Παρήχθησαν με μια διαδικασία απόσταξης, βρασμού, αποστείρωσης, διήθησης 
απολύτως καθαρού νερού το οποίο περιείχε - αρχικά - απλό χώμα.

Σχόλια :

Το πείραμα ΧΧ έχει επαναληφθεί και επιβεβαιωθεί - εκτός των επιστημόνων τού 
Αμερικανικού Κολεγίου τής Οργονομίας - και από ton ανεξάρτητο ερευνητή, βιο-
λόγο Μπέρναρ Γκραντ, ο οποίος περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία που ακολού-
θησε, στο βιβλίο τού Ντέιβιντ Μποαντέλα  «Βίλχελμ Ράιχ - η Ζωή και το Έργο του», 
εκδόσεις Πύλη.

Πηγές :

«Βιοπάθεια τού Καρκίνου» τού Βίλχελμ Ράιχ, εκδόσεις Άκμων.

«The Cancer Biopathy», by Wilhelm Reich).

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

Πλασματικό Σύστημα - plasmatic system :   Το αυτόνομο νευροφυτικό, σύστημα, 
μαζί με το αγγειακό και τις προεκτάσεις του, (το ενδοκρινικό και το ανοσολογικό).

Σχόλια : Σε άλλες  - απλές - μορφές ζωής, όπως π.χ. στην αμοιβάδα το πλασματικό 
σύστημα θεωρείται οτιδήποτε περιβάλλεται από τη μεμβράνη συν το ενεργειακό 
σύστημα.
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Πηγές :

«The Plasmatic System, Part I: The immune Function» by Charles Konia, M.D. The 
Journal of Orgonomy. Vol. 27. No 1.

«The Plasmatic System, Part II: The Endocrine System» by Charles Konia, M.D. The 
Journal of Orgonomy. Vol 28. No 1.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα», τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτης.

Πλασματική συρρίκνωση - plasmatic shrinking :  Η σταδιακή μείωση τής ενέργειας 
τού οργανισμού μετά από σοκ, κατάθλιψη ή άλλη ασθένεια όπως ο καρκίνος.

Πηγές (ενδεικτικά):

«Η Βιοπάθεια τού Καρκίνου» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Άκμων.

«The Cancer Biopathy» by Wilhelm Reich.

«The Plasmatic System, Part I: The immune Function» by Charles Konia, M.D. The 
Journal of Orgonomy. Vol. 27. No 1.

«The Plasmatic System, Part II: The Endocrine System» by Charles Konia, M.D. The 
Journal of Orgonomy. Vol 28. No 1.

Προγενετήσιος – pregenital :  Το άτομο εκείνο που η ψυχοσωματική ανάπτυξή τού 
σταματά πριν ή από τα 5 χρόνια, περίοδος κατά την οποία επιτυγχάνεται η γενετήσια  
πρωτοκαθεδρία.

Πηγές :

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα», τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτης.

Πρόληψη θωράκισης - prevention of armoring :  Η διαδικασία αποφυγής κάθε σω-
ματικής και χαρακτηρολογικής θωράκισης στο παιδί στη διάρκεια των πέντε βασι-
κών σταδίων ανάπτυξης που είναι το οπτικό, στοματικό, πρωκτικό, φαλλικό και γε-
νετήσιο. Σημαντική προσοχή για την πρόληψη τής θωράκισης δίνεται στη διάρκεια 
τής κύησης και τού τοκετού.

Πηγές (ενδεικτικά):

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books. New York.
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«Η ανάλυση τού χαρακτήρα», τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτης.

Προσωπείο, ή κοινωνικό προσωπείο, ή μάσκα - : Δείτε λήμμα: «Στοιβάδες θωρά-
κισης».

Σχόλια :

Mια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις τού Ράιχ που μας βοηθούν να κατανοήσου-
με τον άνθρωπο θεωρείται ότι είναι η στρωματοποίηση τής θωράκισης. Τα τρία 
στρώματα τής θωράκισης. Κατά κάποιο τρόπο η ανακάλυψή τους μοιάζει πολύ με 
τρεις ρώσικες κούκλες οι οποίες βρίσκονται η κάθε μια μέσα στην άλλη εκτός από 
την εξωτερική. Τις γνωστές μπάμπουσκες. Στην περίπτωση τής θωράκισης το κάθε 
στρώμα (η κάθε μπάμπουσκα) επικαλύπτει το άλλο και έχει διαφορετικό περιεχό-
μενο. Η βαθύτερη μπάμπουσκα είναι ο πυρήνας μας. Εκεί όπου συνυπάρχουν και 
αναβλύζουν οι δημιουργικές δυνάμεις τής ζωής, τής χαράς, και κυρίως τής αγάπης, 
μαζί με πρωτογενείς κύριες συγκινήσεις όπως το άγχος, ο φόβος και η οργή, αλλά 
και η νοσταλγία για κάτι ή κάποιον που αγαπούσαμε πολύ αλλά έχει χαθεί απ΄ τη 
ζωή μας. Η δεύτερη μεσαία μπάμπουσκα είναι αυτή που καταστέλλει τον υγιή πυρή-
να και περιβάλλει, ή βρίσκεται πάνω από την πυρηνική μπάμπουσκα. Περιέχει κάθε 
είδους δευτερογενείς ορμές και συγκινήσεις. Είναι πλημμυρισμένη με πληθώρα δι-
αστρεβλωμένων πρωτογενών συγκινήσεων οι οποίες ξεκινώντας από τον πυρήνα, 
την κεντρική μπάμπουσκα, (το μεγαλύτερο μέρος τού πυρήνα είναι το πλασματικό 
και αυτόνομο νευρικό σύστημα) δεν κατάφεραν να εκφραστούν και διαστρεβλώθη-
καν στην πορεία τους προς τον κόσμο. Στη μεσαία μπάμπουσκα βρίσκεται ο μικρός 
ανθρωπάκος, το ψέμα και η βία. Εκεί βασιλεύει η συγκινησιακή πανούκλα και κάθε 
είδους σεξουαλική διαταραχή. Αυτό είναι (με υλική υπόσταση) το ασυνείδητο τού 
Φρόιντ. Η τρίτη μπάμπουσκα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εξωτερική, επιφανειακή, 
επιδερμική συμπεριφορά μας, το λεγόμενο «κοινωνικό προσωπείο». Αυτό καλύπτει 
και συγκρατεί κάπως τις αποτρόπαιες δυνάμεις τής καταστροφής, τής διαστροφής 
και τής παραφροσύνης αφήνοντας να εκφραστεί ο “λογικός” μικρός ανθρωπάκος 
που εκλογικεύει την καταστροφική κοινωνική δράση τής συγκινησιακής πανούκλας, 
ενώ ταυτόχρονα το προσωπείο δίνει ένα σημαντικό χέρι βοήθειας στο δευτερογενές 
στρώμα (τη μεσαία μπάμπουσκα) για να καταστείλουν αυτά τα δυο στρώματα με 
πλήρη συνέργεια και ανάλογα με τις δυνάμεις του, τις αγνές πρωτογενείς συγκινή-
σεις τού πυρήνα, δηλαδή τής κεντρικής ή βαθυθιολογικής μπάμπουσκας.

Πηγές :

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα», τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτης.

«Η λειτουργία τού οργασμού», τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Δίδυμοι.

«Η βιοπάθεια τού καρκίνου», τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Άκμων.

“The Emotional Plaque - The Root of Human Evil”, by Charles Konia, M.D. 
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“Neither Left Nor Right”, by Charles Konia, M.D.

«Man in the Trap», by Elsworth Baker. Aco Press. NJ.

“What is the Emotional Plague? A Brief Introduction”, Peter A . Crist, M.D - http://
www.orgonomy.org/

“Lucerne, August 1934 - An Emotional Plaque Victory”, by Alberto Foglia, M.D. The 
Journal of Orgonomy Vol 47, No 1.articles/Science_Links/TJOG_42_2_extract_crist.
pdf

Πρωκτικό στάδιο (ανάπτυξης) - oral stage :   Είναι το τρίτο στάδιο ανάπτυξης και 
αρχίζει περίπου στα 2 -3 χρόνια τής ζωής τού παιδιού, όταν ο πρωκτικός σφιγκτήρας 
γίνεται ελεγχόμενος μυώνας.

Σχόλια :

Αν οι γονείς και το στενό περιβάλλον στην οικογένεια αντιμετωπίσουν τη διαδικασία 
τής αφόδευσης με απολύτως φυσικό τρόπο, τότε το παιδί νιώθει άνετα και περήφα-
να για το «κατόρθωμά» του, έχει την αίσθηση ότι πετυχαίνει κάτι με αυτή την πράξη,  
ενώ σταδιακά και ομαλά μαθαίνει να ξεχωρίζει τον εαυτό του από τη μητέρα του. Αν 
αυτή η λειτουργία και τα συναισθήματα που τη συνοδεύουν δεν ανασταλούν, τότε 
ολοκληρώνεται φυσικά το τρίτο στάδιο ανάπτυξης. Η αγωγή τουαλέτας με όποιο 
τρόπο κι αν γίνει μαθαίνει το παιδί να συστέλλει ομάδες μυώνων, πριν αποκτήσουν 
την αυτόνομη ισχύ λειτουργίας τους, να ρουφάει την κοιλιά του και να κρατάει την 
αναπνοή του. Αυτές οι συμπεριφορές μαζί με μια σειρά άλλες επιβάλλουν θωράκιση 
στο πρωκτικό στάδιο.

Πηγές :

«Man in the Trap» Collier Books, New York.

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα», τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτης.

Πρωκτικός χαρακτήρας - oral character :  Σε αυτό τον τύπο θωράκισης το βαρύτε-
ρο μπλοκάρισμα τής ενεργειακής ροής έγινε στο πρωκτικό στάδιο ανάπτυξης.

Πηγές :

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα», τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτης.

Πρωτογενής ορμή - primary drive : Οι φυσικές εκφράσεις τού σώματος που προκύ-
πτουν όταν δεν υπάρχουν αναστολές.
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Πηγές :

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα», τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτης.

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

Πυελικό τμήμα (θωράκισης) - pelvic segment :  Το έβδομο και τελευταίο τμήμα θω-
ράκισης. Περιλαμβάνει όλους τους μυώνες τής πυέλου και  των κάτω άκρων. Οι μυ-
ώνες πάνω από τη σύμφυση βρίσκονται σε ένταση και βιώνεται πόνος στην πίεση. 
Σε παρόμοια κατάσταση βρίσκονται και οι μυώνες στο εσωτερικό των μηρών. Ο σφι-
γκτήρας τού πρωκτού είναι σε συστολή, όπως  και ολόκληρο το πυελικό έδαφος. Το 
ίδιο συμβαίνει και με τους μυώνες τού εδάφους τής λεκάνης. Oι γλουτιαίοι μυώνες 
είναι συσπασμένοι και ευαίσθητοι.

Πηγές :

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα», τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτης.

Πυρήνας – core :   Το νευροφυτικό νευρικό σύστημα, από το οποίο προέρχονται 
ακούσιες διεγέρσεις διατηρώντας τη λειτουργία τού οργανισμού.

Ραϊχικές θεραπείες - reichian therapies :  Θεραπείες που προέρχονται από τη σχολή 
σκέψης τού Βίλχελμ Ράιχ.

Σχόλια :

Έχουν ως βασικό τους γνώρισμα την αποφυγή των ουσιωδών κεντρικών ανακαλύ-
ψεων τού Ράιχ - όπως είναι ο οργόνη, η θωράκιση, οι βιοπάθειες, το αντανακλαστικό 
τού οργασμού - και τις χαρακτηρίζει μια προσέγγιση με δευτερογενείς μεθόδους.. 
Σαν τέτοιες, μεταξύ πάρα πολλών, μπορούν να αναφερθούν η βιοενεργητική σχολή, 
η πράιμαλ, η μέθοδος ρέντιξ κ.λπ.

Πηγές :

«Ραϊχικές θεραπείες» τής Λουίζας Λανς M.D. «Περιοδικό τής Οργονομίας» τεύχος 1.

«Reichian» Body Therapies» by Louisa lance, M.D. The Journal of Orgonomy. Vol.15. 
No.1.

«The Body Therapies» by Morton Herskowitz, D.O. The Journal of Orgonomy. Vol. 13. 
No.1.

«Wilhelm Reich in the Alternative Therapies and Clinical Social Work» by Louis 
Hochberg M.S.S.W., L.P.S.W. The Journal of Orgonomy. Vol. 12. No. 1.
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Ρεύματα – currents : Η διαστρεβλωμένη αντίληψη τής κίνησης τής οργονοενέργει-
ας, που αναδύεται στη διάρκεια τής  ψυχιατρικής οργονοθεραπείας, μετά την αρχική 
διάλυση τού θώρακα. Μοιάζουν με ηλεκτρικά ρεύματα.

Πηγές :

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

«Η Λειτουργία τού Οργασμού» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτη.

«The Function of the Orgasm» by Wilhelm Reich.

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books. New York.

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα», τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτης.

Ρεύματα ηδονής - pleasure curents :   Η αντίληψη ευχάριστων κυματοειδών ενερ-
γειακών κινήσεων, που μοιάζουν σαν να περνάει μέσα από το σώμα μια απαλή, ελα-
φρώς δροσερή, αύρα. Όταν βιώνονται, η αντίληψη γίνεται τρισδιάστατη.

Πηγές :

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα», τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτης.

Σεξοικονομία - (σεξουαλική οικονομία) - sex-economy : Το σώμα τής γνώσης που 
ασχολείται με τα θέματα διαχείρισης τής ενέργειας τού οργανισμού.

Πηγές (ενδεικτικά):

«Η Σεξοικονομική Θεωρία τής Ψυχοσωματικής Ταυτότητας και Αντίθεσης» τού Τίο-
ντορ Γουλφ

«Περιοδικό τής Οργονομίας», τεύχος 9.

The Sex-Economic Concept of Psychosomatic Identity and Antithesis. By Theodore 
Wolf. M.D. The Journla of Orgonomy. Vol. 4. No. 1.

Σεξουαλική οικονομία : Δείτε λήμμα: «Σεξοικονομία».

Στάδια ανάπτυξης - stages of development : Τα στάδια θωράκισης μπορεί να είναι 
στάδια ανάπτυξης αν δεν υπάρξει η κατάσταση εκείνη που θα επιφέρει το μπλοκά-
ρισμα τής ενέργειας και την ψυχοσωματική συστολή. Διακρίνονται τα εξής:

1ο. Οπτικό. 2ο. Στοματικό. 3ο. Πρωκτικό. 4ο. Φαλλικό και 5ο. Γενετήσιο.

Πηγές :
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«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα», τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτης.

Στάση : Δείτε λήμμα: «Λίμναση).

Στοιβάδες θωράκισης - layering of the armor : Υπάρχουν τρεις βασικές στοιβάδες 
θωράκισης σε κάθε άτομο.

1. Το προσωπείο, η μάσκα, ή το κοινωνικό προσωπείο.

2. Το δευτερογενές στρώμα ή η μεγάλη μεσαία στοιβάδα, όπου βρίσκονται σε ανα-
στολή και καταπίεση οι συγκινήσεις, δημιουργώντας έτσι συνεχή ένταση που ξεσπά 
σε καταστροφικές ορμές, όπως οργή, πείσμα, μίσος, περιφρόνηση κ.λπ. Εκεί υπάρ-
χουν και οι υποδιαιρέσεις τής θωράκισης. (Σ.τ.Σ: Εκεί ανήκει το Id, εκεί βρίσκεται και 
το «ένστικτο θανάτου» για το οποίο μίλησε αρχικά ο Φρόιντ. Ο Ράιχ έδειξε ότι δεν 
υπάρχει ως ένστικτο, δηλαδή ως δομική και αναπόσπαστη κατάσταση, αλλά ότι εί-
ναι ένα από τα δευτερογενή στρώματα θωράκισης, που μπορεί να αφαιρεθεί με την 
οργονοθεραπεία).

3. Ο υγιής πυρήνας. Οι λογικές και φυσικές πρωτοπλασματικές κινήσεις και διεγέρ-
σεις. Εκεί βρίσκονται η βαθιά λογική τού κάθε ατόμου, που υπολειτουργεί, παρά το 
γεγονός ότι είναι σχεδόν θαμμένη, από τα παράλογα εκπαιδευτικά συστήματα και 
τις καταστροφικές επιρροές τού περιβάλλοντος.

Πηγές :

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα», τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτης.

Στοματικό τμήμα (θωράκισης) - oral segment :   Αφορά το δεύτερο τμήμα θωρά-
κισης και περιλαμβάνει τους μυώνες που ελέγχουν το δέρμα και το λαιμό,   όπως 
και τους μυώνες τού στόματος και τού ινίου. Όλοι μαζί οι μυώνες αποτελούν μια 
λειτουργική μονάδα έτσι ώστε χαλάρωση στο ένα σημείο επιφέρει αλλαγές σε άλλο.

Πηγές :

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα», τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτης.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.
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Στοματικός οργασμός - oral orgasm :  Παρατηρείται στα αθωράκιστα βρέφη στη 
διάρκεια κυρίως τού θηλασμού. Δεν έχει καμία ομοιότητα με τον σεξουαλικό οργα-
σμό.

Πηγές :

«Man in the Trap» Collier Books, New York.

Στοματικό στάδιο (ανάπτυξης) - oral stage : Είναι το δεύτερο στάδιο ανάπτυξης του 
κάθε ατόμου και αρχίζει ελάχιστο χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας τού οπτικού 
σταδίου ανάπτυξης. Η ακοή και η όσφρηση ανήκουν επίσης σε αυτό το στάδιο. Το 
στοματικό στάδιο μαζί με το γενετήσιο στάδιο εκτιμώνται ως ιδιαίτερα σημαντικά 
γιατί και τα δύο μαζί θέτουν σε λειτουργία το οργασμικό αντανακλαστικό και δίνουν 
τη δυνατότητα για άμεση επαφή και ενεργειακή υπέρθεση με άλλο άτομο.  Το τμήμα 
αυτό προσφέρει την δυνατότητα για τη λήψη τροφής, υγρών και αέρα, όπως δίνει 
και τη δυνατότητα για έκφραση και επικοινωνία. Η απουσία θηλασμού ή θηλασμός 
από αγχώδη μητέρα, νεκρή ενεργειακά θηλή και καταπίεση άλλων εκφράσεων αυ-
τής τής ζώνης  είναι οι βασικοί παράγοντες που δημιουργούν θωράκιση.

Πηγές :

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

Στοματικός χαρακτήρας - oral character :   Είναι εκείνος ο χαρακτήρας που έχει 
υποστεί τη βαρύτερη θωράκιση στο στοματικό στάδιο ανάπτυξης. Συμπτώματα 
στοματικού χαρακτήρα είναι παρόντα σε όλους τους προ-γενετήσιους τύπους θω-
ράκισης. Είναι παρόντα με ιδιαίτερη ένταση στον χρόνια καταθλιπτικό, στον μανι-
οκαταθλιπτικό και στον αλκοολικό. Ο τύπος αυτού τού είδους τής θωράκισης περι-
γράφεται καλά με την έκφραση: είναι αποτυχημένος. ή ο κόσμος είναι σκληρός γι’ 
αυτόν. Συχνά θεωρείται ως σχιζοφρενής λόγω τής έλλειψης οποιασδήποτε ώθησης 
να κάτι καλό για τον εαυτό του και την ανικανότητά του για προσπάθεια. Ζει κάτω 
από το όριο των υποτιθέμενων ικανοτήτων του.

Πηγές :

«Man in the Trap», Elsworth F. Baker. Collier Books New York.

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα», τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτης.

Συγκινησιακή πανούκλα - emotional plague :  Η καταστροφική τάση, στην οποία 
βρίσκεται ο νευρωτικός χαρακτήρας, απέναντι σε οτιδήποτε εξυπηρετεί τη ζωή και 
την κοινωνία, Αυτή η μορφή τής ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι βασισμένη σε μια 
βιοπαθητική δομή χαρακτήρα. Ισχυρά φορτισμένα άτομα έχουν περισσότερες πιθα-
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νότητες να προσβληθούν.

Πηγές :

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα», τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτης.

«Τα παιδιά τού Μέλλοντος» τού Βίλχελμ Ράιχ εκδόσεις Αποσπερίτης.

«Children of the Future» by Wilhelm Reich. Farrar Straus Giroux, New York.

«Η Δολοφονία τού Χριστού» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Αποσπερίτης και Πύλη.

«The Murder of Christ» by Wilhelm Reich. Noonday Press. A Division of Farrar Straus 
and Giroux. New York.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

“The Emotional Plaque - The Root of Human Evil”, by Charles Konia, M.D. A.C.O. Press 
2008.

“Neither Left Nor Right”, by Charles Konia, M.D. - http://charleskonia.com/books/

“What is the Emotional Plague? A Brief Introduction”, Peter A . Crist, M.D - http://
www.orgonomy.org/articles/Science_Links/TJOG_42_2_extract_crist.pdf

«The Emotional Plague in Literature» by Robert Pasotti Ph.D. The Journal of 
Orgonomy. Vol. 10. No. 2.

«Η Εκδήλωση τής Συγκινησιακής Πανούκλας στην Υστερία με το AIDS» τού Ρόμπερτ 
Χάρμαν, M.D.

«Το Περιοδικό τής Οργονομίας», τεύχος 6. Εκδόσεις Κοροντζή.

«The Emotional Plague as Manifested in the AIDS Hysteria» by Roberet Harman, M.D. 
The Journal of Orgonomy. Vol. 22. No. 2.

«Reich and the INS: A Specific Plague Reaction» by Professor Gerome Greenfield. The 
Journal of Orgonomy. Vol. 17. No. 2.

«Do Not Disturb: The Functional Plague in Education» by Jerome Eden M.A. The 
Journal of Orgonomy. Vol. 2. No. 2.

«Emotional Plague VS Orgone Biophysics» by Theodore Wolf. M.D. Orgone Institute 
Press, New York. 1948.

“Lucerne, August 1934 - An Emotional Plaque Victory”, by Alberto Foglia, M.D. The 
Journal of Orgonomy, ol 47, No 1.

“Conspiracy, An Emotional Chain Reaction”, Rangeley, Maine: Orgone Institute Press, 
(July) 1954, Documents Nos. 1 to 488a (Biographical Material. History of the Discovery 
of the Life Energy. American Period, 1942-54. Documentary Volume A-XII-EP.
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Συμπαθητικοτονία – sympatheticotonia : Μια συνεχής κατάσταση συμπαθητικής 
διέγερσης, λόγω τού συνεχούς άγχους.

Συνείδηση – conscιοusness : Ψυχική λειτουργία που συνοδεύεται από ένα βαθμό 
αντιληπτικής ενοποίησης, και δίνει ώθηση για την ανάπτυξη πιο ολοκληρωμένων 
λειτουργιών, όπως ο προσανατολισμός, η αυτοσυνείδηση κ.λπ. Ειδικά αναπτυγμένη 
στον άνθρωπο.

Συσσωρευτής οργόνης - orgone accumulator :  Συσκευή συγκέντρωσης τής οργο-
νοενέργειας, που ανακάλυψε σχεδόν τυχαία ο Ράιχ στη διάρκεια ερευνών του με τα 
βιόντα.

Πηγές :

«Ο Συσσωρευτής Οργόνης - η Ιατρική και Επιστημονική του Χρήση» τού Βίλχελμ 
Ράιχ. Εκδόσεις Κοροντζή.

«Εγχειρίδιο Συσσωρευτή Οργόνης» τού Τζέιμς Ντεμέο. Εκδόσεις Κοροντζή.

«Βιοπάθεια τού Καρκίνου» τού Βίλχελμ Ράιχ, εκδόσεις Άκμων.

«The Cancer Biopathy» by Wilhelm Reich.

«Υπόθεση Αϊνστάιν» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Σπηλιώτη.

«History of the Discovery of the Life Energy - the Einstein Afair» Orgone Institute 
Press 1953).

«The Orgone Energy its Scientific and Medical Use» by Wilhelm Reich.

«The Orgone Accumulator Hanbook» by James DeMeo, Natural Energy Works.

«Effects on the Orac on Cancer in Mice: Three Experiments» by Richard Blasband, 
M.D. The Journal of Orgonomy. Vol. 18. No. 2.

«The Orgonotic Treatment of Transplanted Tumors» by Ernani Eduardo Trotta, M.D. 
and Eugenio Marer, M.S. The Journal of Orgonomy. Vol. 24. No 1.

«The Einstein Affair», by Jerome Eden. M.A. The Journal of Orgonomy. Vol. 3. No 2.

«The Accumulator Effect on Leukaimia Mice» by Bernard Grad Ph.D. The Journal of 
Orgonomy. Vol. 26. No. 2.

«Hydrometric Function of the Orac in Drought Conditions» by Charles Konia, M.D. 
The Journal of Orgonomy. Vol. 26. No. 2.

Τεστ αίματος Ράιχ - The Reich Blood Test :  Μέθοδος εξέτασης των ερυθρών αιμο-
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σφαιρίων μέσω τής οποίας εκτιμάται η βιοενεργειακή κατάσταση τού οργανισμού.

Σχόλια :

Η παρατήρηση ερυθρών αιμοσφαιρίων, με οπτικό μικροσκόπιο εφοδιασμένο με 
αποχρωματικό φακό, αποκαλύπτει ότι έχουν ενεργειακό περίβλημα που δεν είναι 
τεχνητό δημιούργημα (artifact), δεδομένου ότι το πεδίο ποικίλλει από άτομο σε άτο-
μο και εμφανίζεται σαφώς μειωμένο σε όλες τις καρκινικές βιοπάθειες. Παράλληλα, 
αυτό το ενεργειακό πεδίο δεν έχει χρώμα κοκκινωπό - όπως θα περίμενε κανείς - 
αλλά προς το μπλε. Το οξυγόνο που περιέχεται στα μόρια τής αιμογλοβίνης είναι πα-
ρόν κυρίως στο κέντρο των αιμοσφαιρίων, το οποίο πράγματι  - και μόνο αυτό - έχει 
ροζέ χρώμα, που είναι όμως σαφώς διαφορετικό από το προς το μπλε χρώμα τού 
πεδίου. Είναι εξάλλου χαρακτηριστικό ότι το αρτηριακό αίμα είναι προς το κόκκινο 
σε σχέση με το φλεβικό το οποίο είναι προς το ιώδες, (πολύ κοντά στο μπλε).

Η επεξεργασία μερικών σταγόνων αίματος στο αυτόκαστο, μαζί με ζωικό ζωμό και 
χλωριούχο κάλιo για 30 λεπτά, σε θερμοκρασία 120ο C και πίεση 120 λίμπρες ανά 
τετρ. ίντσα παρουσιάζει στη συνέχεια διαφορετικό βαθμό αποσύνθεσης σε κάθε 
άτομο που είναι ευθέως ανάλογη με την ισχύ τής φωταύγειας και τα λοιπά χαρακτη-
ριστικά τού ερυθρού αιμοσφαιρίου.

Πηγές :

«Η Βιοπάθεια τού Καρκίνου» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Άκμων.

«The Cancer Biopathy» by Wilhelm Reich.

«The Reich Blood Test» by Courtney Baker, M.D. Robert Dew, M.D. Michael Gonz, M.D. 
Louisa Lance, M.D. The Journal of Orgonomy. Vol. 15. No. 2.

«Radiation Victims and the Reich Blood Test» by Richard Blasband, M.D. Roseann 
Capella Ph.D. Peter Christ, M.D. Steve Dunlap, Alberto Foglia, M.D. Charles Konia, 
M.D. Eva Reich, M.D. John Schleining M.S. The Journal of Orgonomy. Vol. 24. No. 1.

«Research Note: The Reich Blood Test and Autofluorescence» by Carlos Frigola, M.D. 
and Pilar Caseto, M.D. Ph.D. The Journal of Orgonomy. Vol. 25.. No. 2.

«Biological Sciences. The Plasmatic System, Part 1: The Immune Function» by Charles 
Konia, M.D.

«The Cancer Biopathy» by Wilhelm Reich. The Journal of Orgonomy. Vol. 27. No. 1.

Το-T : Η διαφορά θερμοκρασίας που παρατηρείται μεταξύ οργονοενεργειακού συσ-
σωρευτή και τού περιβάλλοντος χώρου.

Σχόλια :

Το σύμβολο «Το» υποδηλώνει τη θερμοκρασία εντός τού συσσωρευτή και το σύμβο-
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λο «Τ» τη θερμοκρασία εκτός. Όταν π.χ. η θερμοκρασία εντός τού συσσωρευτή είναι 
22ο C και εκτός 20ο C και παραμένει έτσι για μεγάλο διάστημα, τότε παρατηρούμε 
ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Εμφανίζεται το σύστημα τού συσσωρευτή να έχει την 
ιδιότητα διατήρησης, αλλά και αύξησης των ποσών τής ενέργειας σε σχέση με το πε-
ριβάλλον, χωρίς την κατανάλωση αντίστοιχου έργου, όπως απαιτεί ο 2ος νόμος τής 
θερμοδυναμικής, φαινόμενο που αντιβαίνει την καθολική ισχύ του. (Η συσσώρευση 
ενέργειας εκδηλώνεται ως αύξηση τής θερμοκρασίας εντός τού συσσωρευτή κι έτσι 
παρατηρούμε τη διαφορά Το-Τ).

Πηγές :

«Further Experiments with Negative To Minus T» by Robert Harman, M.D. The Journal 
of Orgonomy. Vol. 20. No. 1.

«Ο Συσσωρευτής Οργόνης - η Ιατρική και Επιστημονική του Χρήση» τού Βίλχελμ 
Ράιχ. Εκδόσεις Κοροντζή.

«Εγχειρίδιο Συσσωρευτή Οργόνης» τού Τζέιμς Ντεμέο. Εκδόσεις Κοροντζή.

«Βιοπάθεια τού Καρκίνου» τού Βίλχελμ Ράιχ, εκδόσεις Άκμων.

«The Cancer Biopathy» by Wilhelm Reich.

«Υπόθεση Αϊνστάιν» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Σπηλιώτη.

«History of the Discovery of the Life Energy - the Einstein Afair» Orgone Institute 
Press 1953).

«The Orgone Energy its Scientific and Medical Use» by Wilhelm Reich.

«The Orgone Accumulator Hanbook» by James DeMeo, Natural Energy Works.

«Hydrometric Function of the Orac in Drought Conditions» by Charles Konia, M.D. 
The Journal of Orgonomy. Vol.  26. No. 2.

Τμήματα θωράκισης - segments of armoring :  Ο Βίλχελμ Ράιχ ανακάλυψε στο αν-
θρώπινο σώμα επτά τμήματα θωράκισης:

1. Οπτικό

2. Στοματικό

3. Αυχενικό

4. Θωρακικό

5. Διαφραγματικό

6. Κοιλιακό

7. Πυελικό
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Σχόλια :

Ένας από τους άμεσους μαθητές του και ο μοναδικός, που ύστερα από επιλογή του 
Ράιχ, συνέχισε την εκπαίδευση οργονομιστών γιατρών, ο εκλιπών πρόεδρος τού 
Αμερικανικού Κολεγίου τής Οργονομίας Elsworth Baker, αναφέρει ότι εκτός αυτών 
των οριζόντιων τμημάτων, ορισμένοι άνθρωποι εμφανίζουν μεγαλύτερη θωράκιση 
στο δεξιό ή αριστερό μέρος τού σώματός τους.

Πηγές  (ενδεικτικά) :

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτη.

«Man in the Trap», Elsworth F. Baker. Collier Books New York.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

Υπέρθεση – superimposition : Η ένωση και συγχώνευση μονάδων οργονοενέργει-
ας. Μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε ποσοτικό μέγεθος.

Πηγές :

«Κοσμική Υπέρθεση» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτη.

«Cosmic Superimposition» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.

Υποκατάστατη επαφή - substitute contact :   Η προσπάθεια επαφής που γίνεται 
όταν είναι απούσα η άμεση και αληθινή επαφή. Ένα είδος επαφής που είναι τεχνητό 
και επιφανειακό.

Υστερικός χαρακτήρας - hysteric character :   Αυτή η μορφή χαρακτήρα εκφρά-
ζεται κυρίως στις γυναίκες. Έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξη κι έχουν φτάσει έως 
τη γενετήσια ηλικία (περίπου 5 ετών), χωρίς προηγουμένως να συμβούν σημαντικά 
μπλοκαρίσματα στο οπτικό, στοματικό, πρωκτικό και φαλλικό στάδιο. Στο γενετήσιο 
στάδιο λόγω ματαίωσης, εμφανίζεται έντονο άγχος προκαλείται παλινδρόμηση στο 
προηγούμενο φαλλικό στάδιο κι έτσι η γενετησιότητα δεν γίνεται αποδεκτή. Στον 
τύπο αυτό εμφανίζεται μια συνεχής ώθηση για γενετήσια επαφή και ταυτόχρονα μια 
προσπάθεια αποφυγής της, ακόμα και στη διάρκεια τής σεξουαλικής πράξης. Ο ολο-
κληρωμένος οργασμός είναι αδύνατος και αυτό οδηγεί σε λίμναση τής ενέργειας 
που αυξάνει με τη σειρά της το πρόβλημα.

Πηγές :

«Man in the Trap», Elsworth Baker, M.D. Collier Books, New York.

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτη.
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Φαλλικό στάδιο (ανάπτυξης) - phallic stage : Είναι το τέταρτο στάδιο ανάπτυξης 
όταν το παιδί βρίσκεται περίπου στα τέσσερα χρόνια. Είναι εκείνη η εποχή που 
αναπτύσσεται μια αίσθηση περηφάνιας και περιέργειας για τα γεννητικά όργανα. 
Η θωράκιση συμβαίνει όταν κυρίως ο γονέας τού αντίθετου φύλλου, δεν μπορεί να 
ανεχτεί αυτές τις ανάγκες τού παιδιού. Η ματαίωση θέτει τα γεννητικά όργανα στην 
υπηρεσία τής επιθετικότητας και όχι τής αγάπης.

Πηγές :

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτη.
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Φαλλικός χαρακτήρας - phallic character :  Σε αυτό τον τύπο θωράκισης η ανάπτυ-
ξη δεν έχει φτάσει ομαλά έως το γενετήσιο στάδιο, έχει περάσει όμως χωρίς μεγάλα 
τραύματα από το οπτικό, στοματικό και πρωκτικό. Τα γενετήσια όργανα και στα δύο 
φύλλα χρησιμοποιούνται σαν όπλα εναντίον τού άλλου φύλλου.

Πηγές :

«Man in the Trap» Elsworth Baker, M.D.

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτη.

Χαρακτηρανάλυση :  Δείτε το λήμμα : «Ιατρική οργονοθεραπεία».

Χαρακτήρας – character :  Χαρακτήρας είναι η ειδική βιοσυγκινησιακή δομή κάθε 
ατόμου, ο τρόπος με τον οποίο δρα και αντιδρά. Η οργονομική έννοια τού χαρακτή-
ρα είναι λειτουργική και βιολογική και όχι στατική, ψυχολογική, ιδεολογική ή ηθικο-
λογική. (Δείτε το λήμμα: «Θωράκιση τού χαρακτήρα»).

Σχόλια: 

Είναι αποκαλυπτικό και ταυτόχρονα συγκλονιστικό ότι η λέξη προέρχεται από το 
ρήμα τής αττικής διαλέκτου(1) «χαράττ(σσ)ω», το οποίο σημαίνει «αφήνω ανεξίτηλο 
σημάδι», «κάνω κάτι οξύ», ακόμα και «οργίζομαι εναντίον κάποιου». Για τον Ηρόδοτο 
σημαίνει ύπουλο χτύπημα. «Νώτον χαραχθείς» = τρωθείς. Η ετυμολογία τής λέξης πε-
ριγράφει με άριστο τρόπο την οργονομική άποψη μιας διαταραγμένης βιοφυσικής 
δομής, η οποία έχει επιβληθεί από άλλους και εκφράζεται με στερεοτυπική δράση 
και αντίδραση. Πρόκειται για κατάσταση υπολειτουργίας σε ατομικό και κοινωνικό 
πλαίσιο. Εκφράζεται είτε προς την κοινωνία είτε προς τον εαυτό με την τυπική μανι-
ερίστικη συμπεριφορά η οποία θεωρείται ως αυτή που χαρακτηρίζει κάποια-ον (αυ-
τός είναι ο χαρακτήρας της-του) χωρίς να αποκαλύπτει την ουσία τής βιοφυσικής και 
συγκινησιακής βλάβης. Η δημιουργία τού χαρακτήρα οφείλεται στην ύπαρξη θωρά-
κισης η οποία δημιουργήθηκε νωρίς στη ζωή, απέναντι σε καταστάσεις τις οποίες 
ήταν αδύνατο να αντέξει ή να χειριστεί το βρέφος ή το παιδί. Η θωράκιση (συστολή) 
σε αξεπέραστες καταστάσεις είναι αναγκαίος και σωτήριος μηχανισμός επιβίωσης 
αλλά η παγίωσή της δημιουργεί μόνιμη θωράκιση και βλάβη, τον χαρακτήρα.   

 Πηγές (ενδεικτικά) :

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτη.

«Man in the Trap», Elsworth Baker, M.D. Collier Books, New York.

(1) “Λεξικόν των ρημάτων τής Αττικής Πεζογραφίας”, Γεωργίου Ν. Παπανικολάου. Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπα-
δήμα, 1986.
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Ψυχιατρική οργονoθεραπεία - psychiatric orgone therapy : Ιατρική μέθοδος για 
την κινητοποίηση τής οργονοενέργειας στον οργανισμό, δηλαδή την απελευθέρω-
ση βιοφυσικών συγκινήσεων από τη μυϊκή και χαρακτηρολογική θωράκιση, με τελι-
κό στόχο - εάν είναι δυνατός - την καθιέρωση τής οργασμικής ικανότητας.

Πηγές (ενδεικτικά) :

«Η ανάλυση τού χαρακτήρα» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτη.

«Man in the Trap» by Elsworth Baker. Collier Books, New York.

«Selected Writings» by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux, New York.
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