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Χρειάζεται ένα πολύ ασυνήθιστο μυαλό 
για να αναλύσει το ολοφάνερο.

Άλφρεντ  Ν. Γουάιτχεντ(1)   

Ο Βίλχελμ Ράιχ ήταν πράγματι ο άνθρωπος που είχε ασυνήθιστο μυαλό κα-
ταφέρνοντας να αναλύσει το ολοφάνερο, δηλαδή τον ενεργειακό παλμό στην 
έμβια και άβια φύση, καθώς και τις σημαντικότατες προεκτάσεις του στο κοι-
νωνικό γίγνεσθαι.

Για τις θεωρίες και τις ανακαλύψεις του εκδιώχθηκε από έξι κράτη. Διεγράφη 
από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα τής Δανίας. Διεγράφη από το Κομουνιστι-
κό Κόμμα Γερμανίας και διεγράφη επίσης από το Κομουνιστικό Κόμμα Δανίας 
κι ας μην ήταν μέλος σε αυτό.

Οι φασίστες τον θεώρησαν κομουνιστή και πράκτορα τής Μόσχας. Οι κο-
μουνιστές τον θεώρησαν αντεπαναστάτη και πράκτορα τής αστικής τάξης 
και εξαπέλυσαν πράκτορες, αλλά και ώθησαν συμπαθούντες τον κομουνισμό 
να τον εξοντώσουν. Οι ψυχαναλυτές τής εποχής  του τον θεώρησαν «παρα-
νοϊκό», ή αιρετικό, τον αποκάλεσαν «προφήτη τού καλύτερου οργασμού» και 
τον διέγραψαν με μεθοδευμένες ραδιουργίες από τη Διεθνή και τη Γερμανική 
Ψυχαναλυτική Ένωση. 

Οι φαρμακοβιομηχανίες τον φοβήθηκαν και η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 
των ΗΠΑ εξέφρασε στεναγμό ανακούφισης όταν κλείστηκε στη φυλακή! Ο 
Χίτλερ τον κυνήγησε ως εχθρό τού καθεστώτος και ο Στάλιν τον έβαλε στις 
λίστες των υπό εξόντωση τροτσκιστών.

Οι κολοσσιαίες ανακαλύψεις του, που ήταν πολύ πλατιές για το στενό μυαλό 
των ανθρώπων εκείνης τής εποχής - ίσως και των σημερινών - έγιναν αφορμή 
να  θεωρηθεί «περίεργος». 

Άλλοι, απολύτως συνειδητά και με γκεμπελικό τρόπο διέδιδαν ότι ήταν κλει-
σμένος σε ψυχιατρικό νοσοκομείο ή ότι ήταν ιδιοκτήτης οίκου ανοχής την 
ίδια στιγμή που δίδασκε σε πανεπιστήμιο τής Νέας Υόρκης, ενώ την ίδια επο-
χή το FBI πίστευε ότι ο Ράιχ διδάσκει Πολιτική Οικονομία στο Commmunist 
Workers School. Ένα μέγα λάθος επειδή κάποιος «Ράιχ» δίδασκε πολιτική οι-
κονομία, αλλά δεν ήταν ο Ράιχ τής ιστορίας μας.(2)

Ο Βίλχελμ Ράιχ αποτελεί μοναδική περίπτωση επιστήμονα στην καταγραμ-
μένη ιστορία τού «πολιτισμού» μας, τού οποίου η προσωπικότητά του δυσφη-
μίστηκε βιτριολικά και το επιστημονικό του έργο δέχθηκε τόνους συκοφα-

1 Μαθηματικός και φιλόσοφος Άλφρεντ Νορθ Γουάιτχεντ (1861-1947)

2 http://www.scribd.com/doc/4812391/Fbi-Declassified-Wilhelm-Reich-Files
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ντικών και λυσσασμένων 
επιθέσεων από εντελώς 
διαφορετικά οργανωμέ-
να ή ανοργάνωτα συμφέ-
ροντα αλλά και ομάδες 
ιδιοτελών ή ανοήτων αν-
θρώπων.(1) 

Ταυτόχρονα, το έργο 
του και η ζωή του βρίσκο-
νταν μετά το 1930 σε ένα 
κλοιό πρακτόρων κυρίως 
τής τότε ΕΣΣΔ, αρκετοί εκ 
των οποίων βρίσκονταν 
είτε στον στενό, είτε στον 
ευρύτερο κύκλο ενός εκ 
των διασημότερων πρα-
κτόρων τού 20ού αιώνα, 

τού Κιμ Φίλμπι και είναι αυτοί που κατάφεραν τελικά να καταστρέψουν το 
έργο, τη φήμη και τη ζωή του.(2)(3)

Είναι χαρακτηριστικό τού συνειδητού ή ασυνείδητου μίσους και φόβου που 
προκαλούσε το έργο του ότι τα βιβλία του κάηκαν και απαγορεύτηκαν στη 
Σοβιετική Ένωση, κάηκαν και απαγορεύτηκαν στη ναζιστική Γερμανία και κά-
ηκαν και απαγορεύτηκαν στο λίκνο τής ελευθερίας τις Ηνωμένες Πολιτείες 
τής Αμερικής!

Την αρχή έκαναν τα κομουνιστικά κόμματα απαγορεύοντας τη διακίνηση 
των βιβλίων του σε Γερμανία, Αυστρία και ΕΣΣΔ. Τη σκυτάλη πήραν οι ναζί, 
απαγορεύοντας τα βιβλία του σε όλες τις χώρες που εξουσίαζαν και καίγο-
ντάς τα. Ακολούθησε η Υπηρεσία Τροφών και Φαρμάκων των ΗΠΑ με ισοπε-
δωτικές τακτικές. Απαγόρευσε και έκαψε τα βιβλία του έξι διαδοχικές φορές(!) 
κατέστρεψε επιστημονικές συσκευές, απαγόρευσε με δικαστική εντολή(!) 
οποιαδήποτε περαιτέρω εφαρμογή ανακαλύψεών του σε ανθρώπους, και το 
απίστευτο απαγορεύτηκε οποιαδήποτε συνέχιση ερευνών και πειραμάτων 
ακόμα και σε ζώα, όχι φυσικά για λόγους φιλευσπλαχνίας. 

Όλα αυτά με μια απολύτως «τυφλή» απόφαση μόνο ενός δικαστή, χωρίς 

1 Το βιβλίο τού Τζέιμς Ντεμέο «In Defense of Wilhelm Reich: Opposing the 80-Years’ War of Mainstream Defamatory 
Slander Against One of the 20th Century’s Most Brilliant Physicians and Natural Scientists», αποτελεί έξοχο μεν αλλά μικρότατο 
δείγμα τής συνολικής συκοφαντίας και διαστρλέβλωσης που δέχθηκε το επιστημονικό έργο και η προσωπικότητα  τού Ράιχ. 

2 «Μυστικοί πράκτορες και υπηρεσίες σε κάθε βήμα τού Ράιχ…» - http://yperthesi.wordpress.com/2013/10/25/
μυστικοί-πράκτορες-και-υπηρεσίες-σε-κ/

3 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑΣ (Νο 4) - http://yperthesi.wordpress.com/2010/08/22/
το-ημερολογιο-τησ-αθλιοτητασ-νο-4/

Ο Ράιχ (στο κέντρο) διδάσκοντας την επιστήμη τής οργονομίας σε γιατρούς,  βιο-
λόγους και άλλους επιστήμονες στα εργαστηριά του στο Όργονον στην κωμόπο-
λη τού Ρέιντζλι τής πολιτείας Μέιν των ΗΠΑ κατά το 1950.
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δηλαδή να προϋπάρξει η βάσανος τής δίκης και τής 
αναγκαίας εξέτασης ντοκουμέντων και μαρτύρων για 
την ύπαρξη ή όχι τής οργόνης και τη χρησιμότητα ή 
όχι των συσσωρευτών οργόνης και με κατηγορητή-
ριο - σκάνδαλο γραμμένο από εισαγγελέα, ο οποίος 
τα προηγούμενα χρόνια ήταν ο έμπιστος δικηγόρος 
τού Ιδρύματος Ράιχ(!) 

Το FBI, με επικεφαλής τον σκληρό Έντγκαρ Χούβερ, 
έναν υποκριτή, ηθικολάγνο, «άτεγκτο» κυνηγό τής δι-
αφθοράς, τον παρακολούθησε κι ερεύνησε το παρελ-
θόν του για χρόνια με σκοπό να βρει αιτίες για να τον 
απελάσει, χωρίς αποτέλεσμα. Συκοφάντες, οδήγησαν 
το  FBI σε μια συνεχή έρευνα, που κατέληξε στο που-
θενά, αλλά οι συκοφαντίες περί «τρέλας», έγιναν πλέ-
ον επίσημα απόρρητα έγγραφα, που τον συνόδευαν 
και καθόρισαν σε μεγάλο μέρος την αντίδραση κυ-
βερνητικών υπηρεσιών σε κρίσιμα ζητήματα που τον 
αφορούσαν. 

Η γνωστή και «αμαρτωλή» Υπηρεσία Τροφών και 
Φαρμάκων των ΗΠΑ, η FDA, ξόδεψε εκατομμύρια 
δολάρια ερευνώντας το επιστημονικό του έργο και 
«ανακρίνοντας» ασθενείς του για να βρει στοιχεία 
που θα αποδείκνυαν ότι είναι τσαρλατάνος. 

Τελικά, με πειράματα που διεξήγε τα οποία στην ου-
σία αποδείκνυαν τη βασιμότητα των ισχυρισμών του, 
αλλά χωρίς να τα παρουσιάσει στη δίκη του, κρατώ-
ντας τα απόρρητα(!) και χωρίς να έχει κατάφερε να 
βρει τίποτα εναντίον του, με ψευδή στοιχεία, όπως 
φαίνεται από έγγραφά της που ήρθαν με αναγκαστικές διαδικασίες στο φως 
τής δημοσιότητας(1)(2)(3) και με νομικίστικες κατηγορίες κατάφερε να τον κλείσει 
στη φυλακή, όπου, όπως καταγγέλλουν τα παιδιά του, δολοφονήθηκε.

Ο μεγαλοφυής αυτός επιστήμονας γεννήθηκε το 1897 και πέθανε το 1957. 
Ως μαθητής τού Φρόιντ υπήρξε ένας από τους πλέον ταλαντούχους και ο 
πατέρας τής ψυχανάλυσης τον αντάμειψε γι’ αυτό, προωθώντας τον σε εξέ-
χουσες θέσεις στην Ψυχαναλυτική Κλινική τής Βιέννης, ενώ ήταν ακόμα πολύ 

1 Richard Blasdant, M.D. «An Analysis of the USFDA’s Scientific Evidence Against Wilhelm Reich», The Journal of Orgonomy, 
Vol. 6 No. 2.

2 Curtney Baker, M.D. «An Analysis of the USFDA’s Scientific Evidence Against Wilhelm Reich (Part I and II)-- Vol. 6 No.1+2.
Curtney Baker, M.D. «An Analysis of the USFDA’s Scientific Evidence Against Wilhelm Reich (Part III) -- Vol. 7 No. 2

3 Jerome Greenfiled, «Wilhelm Reich VS. The USA», W.W. Norton & Company, NY.

Το όργιο των παρανομιών που 
συνέβησαν με αποτέλεσμα να κα-
ταστραφεί το επιστημονικό έργο 
τού Ράιχ και ο ίδιος να κλειστεί στη 
φυλακή όπου και πέθανε ή δολο-
φονήθηκε δείχνει και το ανωτέρω 
έγγραφο.

Παρουσιάσθηκε στο δικαστήριο 
από τον Ράιχ κατά τη διάρκεια τής 
δίκης του. Eίναι η βεβαίωση τού 
δικηγόρου τού Ράιχ, Peter Mills, ο 
οποίος δηλώνει ενόρκως ότι πα-
ρατήρησε κινητήρια δύναμη στην 
οργονοενέργεια.

Δηλώνει με άλλα λόγια ότι παρα-
τήρησε την έναρξη δημιουργίας 
τού κινητήρα οργόνης! Το ίδιο 
άτομο ελάχιστα χρόνια αργότερα 
ως εισαγγελέας τής πολιτείας Μέιν 
άσκησε δίωξη εναντίον τού Ράιχ, 
με το επιχείρημα ότι η οργόνη, 
(που είχε παρατηρήσει να έχει κι-
νητήρια ισχύ) δεν υπάρχει!..
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νέος στο ξεκίνημα τής επιστημονικής του καριέρας, παραμερίζοντας άλλους 
κορυφαίους και ηλικιωμένους συνεργάτες του. Έτσι, εξέθρεψε άθελά του ένα 
αβυσσαλέο μίσος από εκείνους τους ψυχαναλυτές που ένιωσαν ότι παραμε-
ρίστηκαν, μίσος που τον ακολούθησε σε ολόκληρη τη ζωή του.

Ο Ράιχ από πολύ νωρίς, ήδη από το ξεκίνημα τής επιστημονικής του καριέ-
ρας, είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι η λίμπιντο τού Φρόιντ ήταν πραγματι-
κή ενέργεια και όχι μόνο μια έννοια και αυτό κατάφερε να το αποδείξει στην 
πορεία των επιστημονικών ερευνών του. Η κόκκινη κλωστή που διαπερνά κι 
ενώνει το έργο του, αλλά και ο θεμέλιος λίθος των ανακαλύψεών του στην αν-
θρώπινη παθολογία, θα μπορούσε να αποδοθεί με μια μόνο λέξη: θωράκιση.

Τι είναι η θωράκιση
Η θωράκιση προκαλείται από τη βία που ασκείται στα νεογέννητα, και ολο-

κληρώνεται με μύριες όσες καταστολές, που κυμαίνονται από τις πλέον βάρ-
βαρες, όπως είναι οι κλειτοριδοεκτομές και περιτομές, έως τις θεωρούμενες 
ως ήπιες και αναγκαίες όπως η αγωγή τουαλέτας. Σημαντικό ρόλο παίζει η 
στέρηση θηλασμού, ο ιατρογενής τοκετός, η απόρριψη τού παιδιού από τη 
μητέρα όταν είναι ακόμα έμβρυο, αλλά και στη μετέπειτα ζωή του από κά-
ποιον γονέα.

Ο Ράιχ σταδιακά αντιλήφθηκε ότι θωράκιση είναι η χρόνια μυϊκή συστολή 
ομάδων μυώνων, ιστών αλλά και οργάνων και δημιουργείται κυρίως στα πρώ-
ιμα χρόνια, όταν το παιδί καταπνίγει (εξαιτίας τής εξωτερικής βίας) ποικίλες 
συγκινήσεις ή αμύνεται απέναντι σε εξωτερικά δυσάρεστα ερεθίσματα.

Διαπίστωσε ότι οι συστολές ομάδων μυώνων και ιστών συμβαίνουν χωρίς να 
είναι συνειδητές, όταν κάποιος βιώνει δυσάρεστα  συναισθήματα ή και αισθή-
σεις. Η θωράκιση λειτουργεί στην ουσία ως ασπίδα προστασίας. Το τονίζει 
και η ίδια η λέξη. Στα πρώιμα χρόνια τής ανθρώπινης ζωής η θωράκιση είναι 
ο μοναδικός τρόπος για να προστατεύσει το έμβρυο, το νήπιο ή το παιδί το 
ευαίσθητο  βιοσύστημά του.

Από τη στιγμή που συμβεί η συστολή, τότε παραμένει μόνιμη σαν δεύτερο 
ρούχο ραμμένο πάνω στην ύπαρξη του διαμορφώνοντας μόνιμα τη χαρακτη-
ροδομή του.(1)

Κι εμείς οι μεγαλύτεροι βιώνουμε δυσάρεστες συγκινήσεις ή αισθήσεις. Είναι 
δυνατό να συσταλούμε από ένα δυστύχημα με αυτοκίνητο ή βλέποντας ένα 
σοκαριστικό φιλμ ή με οτιδήποτε άλλο, αλλά ο εμπλουτισμός τού νεοφλοι-
ού και τής συνείδησης εμποδίζουν (εάν δεν υπάρχει ήδη η μόνιμη συστολή) 
να παραμείνουμε σε μόνιμη συστολή. Μπορούμε να πάρουμε μια βαθιά ανα-
πνοή και να χαλαρώσουμε ή να βοηθηθούμε με ένα σωρό άλλες πρακτικές. 

1 Μοναδική ανάλυση τής θωράκισης και κυρίως τής ιατρικής οργονοθεραπείας στο βιβλίο το οποίο στην πραγματικότητα 
είναι επιστημονικό εγχειρίδιο «Man in the Trap» τού Elsworth F. Baker, M.D.
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Γι΄ αυτό οι δυσάρεστες εμπειρίες των 
ενηλίκων δεν οδηγούν πάντα σε θω-
ράκιση, ένα γεγονός που συμβαίνει 
πάντα όταν έντονα δυσάρεστες κα-
ταστάσεις συμβαίνουν σε μικρά παι-
διά.

Επιβεβαιωτικά των ανωτέρω είναι 
τα ευρήματα ανθρωπολόγων σε εκα-
τοντάδες φυλές, τα οποία επικαλεί-
ται ο διάσημος γιατρός Μισέλ Οντάν. 
Όπως αναφέρει όσο μεγαλύτερη εί-
ναι η βία που βιώνουν τα παιδιά στα 
πρώιμα χρόνια τής ζωής τους, τόσο 
μεγαλύτερη είναι η βία που κυριαρχεί 
σε αυτές τις φυλές. 

Πού είναι η έδρα των συναισθημά-
των;

Εκεί ακριβώς όπου έχουν συμβεί 
κατά την παιδική μας ηλικία οι συστο-
λές μυώνων και ιστών, εκεί ακριβώς βρίσκονται και τα θαμμένα συναισθήμα-
τα. Μέσα στην παγιωμένη πλέον μυϊκή θωράκιση απροσπέλαστα από τη συ-
νειδητή αντίληψή μας, παραμένουν φυλακισμένα, χωρίς να έχουν εκφρασθεί 
ποτέ, τότε που για πρώτη φορά τα παγώσαμε για μην τα βιώσουμε στην πλή-
ρη ισχύ τους. Τότε που χρησιμοποιήσαμε τον άμεσο και σωτήριο μηχανισμό 
που διαθέτουμε τη θωράκιση, (συστολή) όταν είμαστε βρέφη ή παιδιά.

Καθώς κυλούν τα χρόνια συνηθίζουμε να κρατάμε την ένταση που κουβαλά-
με, αλλά υποφέρουμε από πονοκεφάλους, πόνους στην πλάτη ή τον αυχένα, 
άγχος, κατάθλιψη, σεξουαλικά προβλήματα ή από άλλα σωματικά και ψυχικά 
συμπτώματα. Σε αντίθεση με τις παροδικές μυϊκές συστολές που συμβαίνουν 
αργότερα στη ζωή και δεν αφήνουν μόνιμα σημάδια, η συστολή όταν είμαστε 
νεογέννητα βρέφη ή παιδιά, γίνεται χρόνια και επιφέρει μακροχρόνιες βλά-
βες.

Επιπλέον, η θωράκιση εμποδίζει τους ανθρώπους να λειτουργήσουν και να 
απολαύσουν τη ζωή στο πλήρες εύρος της.

Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τα δυσάρεστα συναισθήματα δεν μπορούμε να 
απολαύσουμε πλήρως και τα ευχάριστα συναισθήματα! 

Παρόλο που χρησιμοποιήσαμε αρχικά τη θωράκιση για να προφυλαχτούμε 
από το φόβο, τον πανικό, την εγκατάλειψη, τον πόνο, το άγχος, τη θλίψη, η πα-

Ο εξαιρετικά διδακτικός μύθος τού Προμηθέα, με την αι-
ώνια ισχύ του, αναφέρει ότι εκείνος που δίνει τής γνώσης 
το φως στους ανθρώπους τιμωρείται ακόμα και από τους 
θεούς...
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γιωμένη θωράκιση εμποδίζει και τα ευχάριστα συναισθήματα να εκφραστούν 
σε όλο το εύρος τους. 

Η μιζέρια και η ανικανότητα που παρατηρούμε σε πολλούς ανθρώπους να 
απολαύσουν μια πολύ ευχάριστη στιγμή δεν είναι τίποτα άλλο  παρά η δο-
μική συστολή τού βιοσυστήματος, που δεν τους αφήνει να βιώσουν γνήσια 
χαρά ή ακόμα και ευτυχία. Η παραδοσιακή έκφραση «ο πλούτος δεν φέρνει 
ευτυχία» εκφράζει τη μεγάλη αλήθεια η οποία δηλώνει ότι η χρηματική άνεση 
δεν απαλλάσσει το άτομο από την παγιωμένη συστολή τού βιοσυστήματος.

Η θωράκιση συντελεί επίσης σε ένα άλλο αξιοσημείωτο γεγονός παντελώς 
άγνωστο από την παραδοσιακή ψυχιατρική, ψυχανάλυση και ψυχολογία και 
όλες τις άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες. Για να διατηρηθεί η συστολή χρειά-
ζεται δαπάνη ενέργειας από τον οργανισμό, όπως ακριβώς δαπανάται ενέρ-
γεια με τη συστολή ενός μυώνα για να σηκώσει ένα βάρος, να ασκήσει μια πί-
εση ή να μας βοηθήσει να το βάλουμε στα πόδια αποφεύγοντας τον κίνδυνο. 
Ττο τελευταίο δεν μπορεί να το κάνει ένα βρέφος ή ένα μικρό παιδί απέναντι 
σε έναν απειλητικό ενήλικο όταν μάλιστα είναι πρόσωπο τού στενού του πε-
ριβάλλοντος γι΄αυτό «παγώνει», ή θωρακίζεται.

Αυτή η δαπάνη ενέργειας για να διατηρείται (εν αγνοία μας) ως συστολή μια 
ομάδα ιστών ή μυώνων φθείρει αενάως τον οργανισμό. Η απαλλαγή από τη 
θωράκιση ανεβάζει σημαντικά το ενεργειακό επίπεδο τού οργανισμού μας, 
επειδή τον απαλλάσσει από την προσπάθεια διατήρησης τής μόνιμης συστο-
λής. Με άλλα λόγια μας επαναφέρει στις σχεδόν πλήρεις δυνατότητες και λει-
τουργίες μας.

  Ο Ράιχ και η σεξουαλικότητα
Ο Ράιχ παρατήρησε στη διάρκεια δεκαετιών κλινικής δουλειάς, πως όταν 

αφαιρείται η θωράκιση, μέσω τής θεραπευτικής προσέγγισης, (που στα αρχι-
κά της στάδια ονόμασε όχι νευροφυτοθεραπεία από το vegetotherapy, όπως 
έχει μεταφρασθεί λανθασμένα στα ελληνικά, αλλά θεραπεία τού αυτόνομου 
νευρικού συστήματος, και στην ολοκλήρωσή της ιατρική οργονοθεραπεία), 
η ενέργεια που υπάρχει στον οργανισμό δεσμευμένη στη θωράκιση, κινείται 
ελεύθερα και «εμφανίζεται» μέσω ενός ακούσιου σωματικού παλμού, μια σω-
ματική διαδικασία πού ονόμασε αντανακλαστικό οργασμού.

Η αφαίρεση (ακόμα και η σημαντική μείωση) τής θωράκισης δίνει κατά πολύ 
βαθύτερη και συγκλονιστικότερη εμπειρία στο ερωτικό αγκάλιασμα, και πα-
ράλληλα απαλλάσσει το άτομο από τα νευρωτικά συμπτώματα ή τις ψυχωτι-
κές κρίσεις, όπως και από προγενετήσιες καθηλώσεις: Τις σαδιστικές και μα-
ζοχιστικές τάσεις, την παιδοφιλία, ηδονοβλεψία, επιδειξιομανία, νεκροφιλία  
κ.α.

Ωστόσο, είναι τραγική και ανησυχητική η ποιότητα ήθους των ατόμων που 
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ασχολήθηκαν με το έργο του, με την τεράστια διαστρέβλωση που έκαναν στις 
ανακαλύψεις του για τη σεξουαλικότητα.

Ο Ράιχ σε αντίθεση με όσα διαδίδονται από διαταραγμένα ψυχικώς και σε-
ξουαλικώς άτομα, δεν υποστήριξε ποτέ την ασύδοτη σεξουαλικότητα, τα σε-
ξουαλικά όργια, τις σεξουαλικές διαστροφές, την έλλειψη ηθικής και κυρίως 
την καταναγκαστική ηθική, δηλαδή μια ηθική που δεν συμβαδίζει με την αγά-
πη για την ή τον σύντροφο που νιώθει και βιώνει κάθε άτομο, αλλά επιβάλλε-
ται από εξωτερικές οικονομικές ή άλλες συνθήκες.

Στην πραγματικότητα οι ανακαλύψεις τού Ράιχ συμβαδίζουν περισσότερο 
με την πουριτανική ηθική αναφέρει ο ψυχίατρος και μαθητής του Έλσγουορθ 
Μπέικερ, «αν και δεν συμβαδίζει με τα ήθη τού θωρακισμένου ατόμου είναι 
ωστόσο πουριτανική». Είναι χαρακτηριστικό το κατωτέρω απόσπασμα:

«... Οι σημερινοί νέοι φτιάχνουν τα αιτήματά τους μέσα από διαταραγμένη λιμπι-
ντικά δομή που σακατεύτηκε πολλά χρόνια πριν κατά την παιδική ηλικία και μπερ-
δεύουν την ασυδοσία με την ελευθερία. Το αποτέλεσμα είναι μια καταναγκαστική, 
παράλογη σεξουαλικότητα που προσφέρει μικρή ανακούφιση και συνοδεύεται 
από πορνογραφία, διαστροφή, δημόσιο γυμνισμό και συχνά σεξουαλικά όργια. 
Παραπέμπουν στον Ράιχ σαν την αυθεντία αυτής τής λεγόμενης σεξουαλικής 
απελευθέρωσης και η κοινωνία λέει ότι, εάν αυτά είναι όσα υποστήριξε ο Ράιχ, δε 
θέλουμε να ακούμε τίποτε γι’ αυτόν. Όμως στην πραγματικότητα όλα αυτά είναι 
εκείνα στα οποία ο Ράιχ ήταν δριμύτατα αντίθετος. Το γεγονός ότι ήταν υπέρ τής 
θετικής τοποθέτησης προς το σεξ παρερμηνεύθηκε και εμφανίσθηκε να έχει μια 
τέτοια χαοτική σεξουαλική άποψη».

Η θωράκιση στην κοινωνία
Ο Ράιχ προεκτείνοντας τις παρατηρήσεις του σχετικά με τη θωράκιση στον 

κοινωνικό χώρο, διαπίστωσε ότι τα θωρακισμένα άτομα γίνονται απαθή, υπο-
χωρητικά, υποτακτικά κι έχουν την ανάγκη καθοδήγησης. Όταν βρίσκονται 
σε θέσεις εξουσίας, τότε διαμορφώνουν τυραννική συμπεριφορά, ακριβώς 
γιατί το βιοσύστημά τους είναι άκαμπτο. Με λίγα λόγια, όπως εξηγεί με τα 
γραπτά του, όσο οι νόμοι τής ζωής είναι διαταραγμένοι στους ανθρώπους, εί-
ναι αδύνατο να επικρατήσει οποιαδήποτε αρμονία και αυτοκυβέρνηση στον 
κοινωνικό χώρο. Το πρόβλημα θα υφίσταται πάντα, όχι επειδή θα υπάρχουν 
Χίτλερ και Στάλιν που επιθυμούν την εξουσία, αλλά επειδή οι μάζες θα τη δί-
νουν με τη θέληση τους.

Μια από τις κορυφαίες κλινικές ανακαλύψεις του ήταν ότι η βασική χαρακτη-
ροδομή των ανθρώπων δεν αλλάζει. Αυτό τον ώθησε να προτείνει κάτι που 
είναι μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία τής επιστήμης. Η αλλαγή τής ανθρω-
πότητας, η αλλαγή τής χαρακτηροδομής των μαζών, δεν θα έρθει με τίποτα 
άλλο παρά μόνο μετά την αλλαγή τής βιοφυσικής δομής των αγέννητων παι-
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διών τού μέλλοντος! Δηλαδή, με την ανατροφή παιδιών χωρίς θωράκιση. 

Σήμερα σχεδόν ογδόντα χρόνια από τότε που ο Ράιχ διαπίστωσε την αδυνα-
μία αλλαγής τού ανθρώπου, αυτή η αλήθεια παραμένει μη αξιοποιήσιμη και 
μη κατανοήσιμη.

Οι ανακαλύψεις τού Ράιχ έχουν ευρύτατη εφαρμογή και στην κοινωνική πα-
θολογία. Αρκετά βιβλία του διαπραγματεύονται ζητήματα κοινωνικής παθο-
λογίας με κορυφαίο τη «Μαζική ψυχολογία τού φασισμού».

Σημειώστε ότι ο εκλιπών πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου όταν ήταν 
πανεπιστημιακός καθηγητής στις ΗΠΑ, είχε επιλέξει το βιβλίο τού Ράιχ «Η Μα-
ζική Ψυχολογία τού Φασισμού», ως μάθημα επιλογής για τους φοιτητές του!(1)

Πρέπει να διευκρινιστεί επίσης ότι «Η Μαζική Ψυχολογία τού Φασισμού», 
ήταν το βιβλίο που μισήθηκε έντονα από τους ναζί, αλλά και από τους οργα-
νωμένους κομουνιστές, επειδή έβαζε στην ίδια κατηγορία το μαύρο και τον 
κόκκινο φασισμό.(2)

Τα βιόντα
Το ανήσυχο μυαλό τού Ράιχ ποτέ δεν έπαψε να ερευνά και να αναρωτιέται. 

Θέλοντας να επιβεβαιώσει τις ανακαλύψεις του, δηλαδή τις συγκεκριμένες εκ-
δηλώσεις τής υγείας ή τής αρρώστιας μέσα στον οργανισμό, άρχισε να ερευ-
νά τα βιοηλεκτρικά φαινόμενα στην επιφάνεια τού δέρματος, που συνοδεύ-
ουν τις συγκινήσεις μας πραγματοποιώντας κι εδώ σημαντικές ανακαλύψεις, 
όπως τη λειτουργία τής ηδονής και τού άγχους(3) και στη συνέχεια άρχισε να 
ερευνά τις μικρότερες μονάδες ζωής.

Έτσι ανακάλυψε τα βιόντα. Αυτά είναι ενεργειακές κύστεις, δηλαδή μεταβα-
τικές μορφές από την άβια στην έμβια ύλη και αντιπροσωπεύουν μια ακόμα 
κολοσσιαία ανακάλυψη γιατί δίνουν το κλειδί για να ανοίξει η πόρτα τού με-
γάλου αινίγματος τής βιογένεσης.

1 Για μια εξαιρετική ανάλυση τού κοινωνικοπολιτικού φάσματος δείτε το άρθρο τού ψυχιάτρου Robert A. Harman, M.D, «The 
Sociopolitical Spectrum, Part I, and 2, Ideology is a Secondary Factor in Defining the Sociopolitical Spectrum» «The Journal of 
Orgonomy», Vol. 35 No. 1, 2.

2 https://yperthesi.wordpress.com/2015/01/29/οργή-για-το-βιβλίο-τού-ράιχ-η-μαζική-ψυ/

3 Βίλχελμ Ράιχ, “Η Βιοηλεκτρική Θεωρία της Σεξουαλικότητας και του Άγχους”. Εκδόσεις Αποσπερίτης.

Στη φωτογραφία βλέπουμε σε μονοχρωματικό φιλμ το ενεργειακό απο-
τύπωμα βιόντων από χώμα, διαμέτρου ενός εκατοστού περίπου, τα οποία 
είχαν διατηρηθεί δύο χρόνια και τοποθετήθηκαν σε ελάχιστη απόσταση 
από το φιλμ. Η λήψη έγινε σε απόλυτο σκοτάδι με τα βιόντα τοποθετη-
μένα σε τέτοια απόσταση ώστε να μπορεί να επηρεάσει η οργονοενερ-
γειακή ακτινοβολία τους το φιλμ χωρίς να το ακουμπούν. Αφέθηκαν για 
διάστημα 4 ημερών και στη συνέχεια το φιλμ εκτέθηκε σε φως λάμπας 
πυράκτωσης για 1/10 τού δευτερολέπτου. 

(Δημοσιεύθηκε στο «Orgone Energy Bulletin» Vol. 1, No 2 - April 1949).

https://yperthesi.wordpress.com/2015/01/29/<03BF><03C1><03B3><03AE>-<03B3><03B9><03B1>-<03C4><03BF>-<03B2><03B9><03B2><03BB><03AF><03BF>-<03C4><03BF><03CD>-<03C1><03AC><03B9><03C7>-<03B7>-<03BC><03B1><03B6><03B9><03BA><03AE>-<03C8><03C5>/
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Όταν δημοσιεύτηκε η εργασία του για τα βιόντα,(1) δέχθηκε σκληρές επιθέ-
σεις με πάνω από εκατό λιβελογραφήματα σε ΜΜΕ, ενώ παράλληλα, αυτή η 
ανακάλυψη αποτέλεσε μια από τις αφορμές που κατηγορήθηκε ως παρανοϊ-
κός. Ο Ράιχ σε όλο εκείνο τον καταιγισμό απάντησε με μια και μόνη πρόταση: 
«Ελέγξτε και επαναλάβετε τα πειράματά μου». Κανένας από τους συκοφάντες 
του δεν το έκανε.

Ένας επιστημονικός οργανισμός που επαναλαμβάνει συνεχώς τα πειράματά 
του κι έχει επιβεβαιώσει την αλήθεια των ισχυρισμών του είναι το Αμερικανι-
κό Κολέγιο τής Οργονομίας. Άλλοι ανεξάρτητοι ερευνητές σε όλο τον κόσμο 
έχουν επιβεβαιώσει επίσης τη συγκλονιστική αλήθεια αυτής τής ανακάλυ-
ψης. Όπως ο καθηγητής Ρότζερ Ντι Τέιγ και η Γαλλική Ακαδημία Επιστημών, 
η οποία όμως ήθελε να παραλείψει την ενεργειακή ερμηνεία τής θεωρίας του 
κι έτσι δεν ολοκληρώθηκε η συνεργασία με το Ράιχ και η τελική αναγνώριση 
δεν προχώρησε.

Ο πανεπιστημιακός James Strick ύστερα από πολύχρονη έρευνα απέδειξε 
ότι ο Ράιχ στη διάρκεια των εργαστηριακών ερευνών του για τα βιόντα υπήρ-
ξε ένας έξοχος βιολόγος  με τα πειράματά του να τα χαρακτηρίζει σχολαστική 
οργάνωση και γνώση σε αντίθεση με την τότε επικρατούσα συκοφαντική φη-
μολογία η οποία έχει διαχυθεί έως τις μέρες μας.(2)

Η ανακάλυψη τής οργόνης
Τα βιόντα βοήθησαν τον Ράιχ να αντιληφθεί ότι η ενέργεια που φωταυγεί 

γύρω τους, δεν είναι παρά η ίδια η ενέργεια που υπάρχει και στους ζωντανούς 
οργανισμούς, από το απλό πρωτόζωο έως τον άνθρωπο, καθώς και η ίδια που 
υπάρχει στην ατμόσφαιρα.

 Με χιλιάδες πειράματα που περιγράφονται αρκετά από αυτά στα βιβλία του 
και λεπτομερώς στα αρχεία τού Μουσείου Ράιχ, επιβεβαίωσε την ύπαρξη τής 
ενέργειας, που το 1939 την ονόμασε «οργόνη», ενώ ανακάλυψε μια συσκευή 
για να τη συγκεντρώνει, καθώς ερευνούσε τις ιδιότητες των βιόντων.

Τη δυνατότητα τής συσκευής να συγκεντρώνει την οργόνη την απέδειξε με 
πολλά πειράματα και κανένα από αυτά δεν έχει αποδειχθεί λάθος μέχρι σή-
μερα. Ο ίδιος ο Αϊνστάιν επιβεβαίωσε την ισχύ της, αλλά ερμήνευσε με ηθε-
λημένα «αφελή» τρόπο τις εντυπωσιακές μετρήσεις που παρατηρούσε, οι 
οποίες κατά δήλωσή του αποτελούν βόμβα για την επιστήμη τής φυσικής.(3) 
Ο Ράιχ τη συσκευή την ονόμασε συσσωρευτή οργόνης και τη χρησιμοποίησε 
σε πειραματικές έρευνες για τη αγωγή καρκινοπαθών και άλλων ασθενών με 
ικανοποιητικά αποτελέσματα, χωρίς ποτέ να ισχυρισθεί ότι βρήκε τρόπο να 

1 Wilhelm Reich, «The Bions»,  

2  «Wilhelm Reich - Biologist:, by James E. Strick. Harvard University Press, 2015.

3 Γιατί ο Αϊνστάιν είπε το ψέμα ότι η οργόνη δεν υπάρχει; - http://yperthesi.wordpress.com/2014/04/18/
γιατί-ο-αϊνστάιν-είπε-το-ψέμα-ότι-η-οργό/
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θεραπεύει τον καρκίνο!(1)

Ο κινητήρας οργόνης
Στη συνέχεια άρχισε να διαπιστώνει ότι η ενέργεια, που συγκέντρωνε ο ορ-

γονοθάλαμος, είχε κινητήρια δύναμη και τελικά κατάφερε να κινήσει ένα μο-
τέρ. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για την κίνηση αυτού τού μοτέρ και μεταξύ 
άλλων προβάλλεται και σχετικό φιλμ στο Μουσείο Βίλχελμ Ράιχ, στην κωμό-
πολη Ρέιντζλι τής πολιτείας Μέιν. 

Όμως, δυστυχώς, κανείς δε γνωρίζει πώς λειτουργεί ο κινητήρας οργόνης. 
Ο Ράιχ φοβούμενος την εκμετάλλευση τής ανακάλυψής του από διαταραγ-
μένα άτομα, κράτησε μυστικό ένα παράγοντα Υ. Ο μόνος, που ίσως γνωρίζει 
το μυστικό αυτό, είναι ο βοηθός τού Ράιχ, ο Γουίλιαμ Γουάσιγκτον, ο οποίος 
εξαφανίστηκε μυστηριωδώς, παίρνοντας μαζί του και δύο οργονοκινητήρες.

Η οργόνη και ραδιενεργά υλικά
Προεκτείνοντας τις έρευνές του ο Ράιχ θέλησε να δει αν η οργόνη έχει τη δύ-

ναμη να δρα ως αντίδοτο στη ραδιενέργεια και να την εξουδετερώνει. Έβαλε 
ένα μιλιγκράμ ραδίου σ’ ένα συσσωρευτή οργόνης και τα αποτελέσματα ήταν 
αντίθετα των προσδοκιών του, αλλά ταυτόχρονα ήταν εκπληκτικά και κατα-
στροφικά. 

Η αλληλεπίδραση τού ραδίου με τη συγκεντρωμένη οργόνη μέσα στον οργο-
νοθάλαμο, υπερδιέγειρε τρομερά την οργόνη δημιουργώντας ένα φαινόμενο 
που το ονόμασε όρανουρ. Η περιοχή έμοιαζε σαν να είναι βομβαρδισμένη 
με μίνι ατομική βόμβα και προκάλεσε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας στα 
μέλη τής οικογένειάς του, στους συνεργάτες του, αλλά και στον ίδιο αφήνο-
ντάς τον να χαροπαλεύει με καρδιακή προσβολή για πέντε - έξι εβδομάδες.

Με βάση τα γεγονότα που συνέβησαν το πείραμα όρανουρ κατέδειξε, ότι η 
ραδιενέργεια είναι διπλά καταστροφική. Όχι μόνο από την άμεση ακτινοβολία, 
αλλά και από την υπερβολικά μεγάλη διέγερση που προκαλεί στην οργόνη. 
Αυτή τη διέγερση την ονόμασε όρανουρ και την επακόλουθη ακινητοποίηση 
και «θάνατο» τής οργόνης την ονόμασε DOR (Deadly Orgone Radiation).(2)

Η σημαντικότερη παρενέργεια τού πειράματος όρανουρ ήταν η θανατηφό-
ρα οργόνη, (Θ.ΟΡ.), που έμεινε πάνω από την περιοχή όπου πραγματοποιή-
θηκε το πείραμα. Αυτή η κατάσταση έσπρωξε τον Ράιχ να κάνει μια ακόμα 
ανακάλυψη στην προσπάθειά του να διώξει τη θανατηφόρα ενέργεια.

Ανακάλυψε μια συσκευή που με κατάλληλους χειρισμούς μπορεί να απορρο-
φά τη Θ.ΟΡ. και να επιδρά στον καιρό. Ο Ράιχ βρήκε ότι ο νεφοδιαλυτής, έτσι 
ονόμασε αυτή τη συσκευή, μπορεί να σταματά την ερημοποίηση τής Γης, να 

1 Δείτε αναλυτικά το θέμα στο βιβλίο τού Ράιχ: «Η βιοπάθεια τού καρκίνου» εκδόσεις Άκμων.

2 «The Oranur Experiment – First Report 1947-1951»,  τού Wilhelm Reich. Orgone Energy Bulletin, Vol. 3 No 4. - Μέρος αυτής 
τής καταπληκτικής αναφοράς κυκλοφορεί στα ελληνικά με τίτλο «Χειρόγραφα Οργόνης», εκδόσεις Σπηλιώτη.
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διακόπτει την ξηρασία 
και να αλλάζει διάφορα 
άλλα μετεωρολογικά 
φαινόμενα. 

Υπάρχουν πολλές ακό-
μα ανακαλύψεις τού 
Ράιχ που δεν θα ανα-
φερθούμε σ’ αυτές.(1) 
Δεν αναιρούν σε τίπο-
τα όσες προαναφέρθη-
καν. Αντίθετα, δένουν 
αρμονικά μαζί τους 
σχηματίζοντας το πα-
νόραμα τού τεράστιου 
έργου του. Αξίζει να 
γνωρίζουμε ότι αυτή η 
μέγιστη προσφορά του 
στην ανθρωπότητα - 
που μόλις τώρα αρχίζει να κατανοείται - έγινε στη διάρκεια τής ζωής ενός 
ανθρώπου, που πέρασε φοβερά ταραχώδη ζωή.

Ο Ράιχ είχε την ατυχία να δει σε πολύ μικρή ηλικία τους δύο γονείς του να πε-
θαίνουν με τραγικό τρόπο. Βίωσε την πλήρη καταστροφή τής μεγάλης οικο-
γενειακής περιουσίας από τα στρατεύματα των αντιμαχομένων και έζησε για 
χρόνια στα πολεμικά μέτωπα τη φρίκη τού Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Είδε στη 
συνέχεια το θάνατο τού αδελφού του και από πολύ νωρίς ως φοιτητής ιατρι-
κής, όταν δεν είχε πολλές φορές ένα πιάτο φαγητό, συμμετείχε στον κλειστό 
κύκλο τού Φρόιντ βιώνοντας τις ραδιουργίες και τα μίση των συναδέλφων 
του και συκοφαντήθηκε πέρα από κάθε όριο από τα πλέον ετερόκλητα ιδε-
ολογικά αλλά και εμπορικά συμφέροντα. Παντρεύτηκε τρεις φορές κι έκανε 
τρία παιδιά.

Εκτός από τις λαμπρές σπουδές του στην ιατρική, απέκτησε βαθιά γνώση 
στην ψυχολογία, κοινωνιολογία, βιολογία, βακτηριολογία, παθολογία, μαθη-
ματικά, φυσική, χημεία, μηχανική, μετεωρολογία και αστρονομία. Εξελίχθηκε 
σε ικανότατο και ταλαντούχο ζωγράφο, γλύπτη και συγγραφέα, ενώ έπαιζε 
ακορντεόν, πιάνο, όργανο και συνέθετε μουσική.

Προς το τέλος τής ζωής του ασχολήθηκε εμπεριστατωμένα με τα νομικά, που 
είχε ξεκινήσει να σπουδάσει και εγκατέλειψε για χάρη τής ιατρικής. Ακόμα, 

1 Πολύ καλή και αναλυτική παρουσίαση των ανακαλύψεων τού Ράιχ εδώ: http://www.orgonomy.org.gr/index.php/
vilxelm-raix/anakalypseis

Η απίστευτη τυφλότητα και εμπάθεια εναντίον τού Ράιχ από το τότε ιατρικό κατε-
στημένο αποκαλύφθηκε ξεκάθαρα όταν το έγκυρο περιοδικό τής Menninger Clinic, 
(άνω) αναδημοσίευσε το 1948 το γελοίο λιβελλογράφημα τής Brady, μιας σταλινι-
κής δημοσιογράφου, τής οποίας ο φάκελος που είχε σχηματίσει γι’ αυτήν το FBI, 
παραμένει ακόμη και σήμερα απόρρητος (σε μεγάλο μέρος του), για να μην θιγούν 
εθνικά συμφέροντα, άτομα και καταστάσεις στις ΗΠΑ!... 
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θεμελίωσε μια νέα επιστήμη, την Οργονομία,(1) που ερμηνεύει και μελετά τους 
νόμους κίνησης τής οργόνης στον άνθρωπο και στη φύση.(2)

Έχει γράψει εκατοντάδες άρθρα, δεκάδες βιβλία, μερικά από τα οποία έχουν 
χαρακτηρισθεί κλασικά,(3) ενώ περιμένουν τους ερευνητές δεκάδες χιλιάδες 
σελίδες, που κρύβουν θησαυρούς γνώσης, γραμμένες από αυτόν και άλλους, 
που είδαν το φως τής δημοσιότητας το 2007, με το άνοιγμα των αρχείων του, 
50 χρόνια από το θάνατό του, όπως είχε ζητήσει ο ίδιος να γίνει με τη διαθήκη 
του.

1  Εξαιρετική ανάλυση τής επιστημονικής πορείας τού Ράιχ στην ιστοσελίδα: http://www.orgonomy.org.gr/index.php/
orgonomia/orgoni-kai-orgonomia/pos-tha-itan-i-ekseliksi-tis-orgonomias

2 Σχετικά με την ύπαρξη τής οργόνης ή τού αιθέρα δείτε επίσης ορισμένες από τις αναφορές επιστημόνων: «Κρυμμένη η 
οργόνη μέσα στη σύγχρονη φυσική!»  - http://yperthesi.wordpress.com/2014/03/09/ο-αιθέρας-είναι-κρυμμένος-στις-εξισώσ/

Και το ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με τις ανακαλύψεις τού Ράιχ, αλλά και τις πολύ χαρακτηριστικές αναφορές για τον αι-
θέρα στην αρχαία ελληνική γραμματεία:  Ο Βίλχελμ Ράιχ, η Οργόνη ή Αιθήρ και οι Αρχαίοι Έλληνες! - http://www.mousaios.
gr/ο-βίλχελμ-ράιχ-η-οργόνη-αιθήρ-και-οι-αρ/

3 Για μια πλήρη αντίληψη τού μεγέθους τού τεράστιου συγγραφικού έργου τού Ράιχ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://
www.orgonomy.org.gr/index.php/vilxelm-raix/syggrafiko-ergo

http://www.orgonomy.org.gr/index.php/orgonomia/orgoni-kai-orgonomia/pos-tha-itan-i-ekseliksi-tis-orgonomias
http://www.orgonomy.org.gr/index.php/orgonomia/orgoni-kai-orgonomia/pos-tha-itan-i-ekseliksi-tis-orgonomias
http://yperthesi.wordpress.com/2014/03/09/<03BF>-<03B1><03B9><03B8><03AD><03C1><03B1><03C2>-<03B5><03AF><03BD><03B1><03B9>-<03BA><03C1><03C5><03BC><03BC><03AD><03BD><03BF><03C2>-<03C3><03C4><03B9><03C2>-<03B5><03BE><03B9><03C3><03CE><03C3>/
http://www.orgonomy.org.gr/index.php/vilxelm-raix/syggrafiko-ergo
http://www.orgonomy.org.gr/index.php/vilxelm-raix/syggrafiko-ergo
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Χρονολόγιο των ανακαλύψεων

τού Βίλχελμ Ράιχ
* * *

Tο πέρασμα τού χρόνου κάνει τις ανακαλύψεις τού Ράιχ να φαίνονται απρόβλε-
πτες, περίεργες και μερικές φορές αλλόκοτες. Ωστόσο είναι πραγματικές και επι-
βεβαιώσιμες διατηρώντας μια κόκκινη κλωστή στην πορεία τους. Τη δημιουρ-
γία, που κοχλάζει μέσα τους.

Ο χρόνος αντί να τις σαπίζει τις ανθίζει. Αντί να τις δολοφονεί τις ανασταίνει. 
Αντί να τις δείχνει σάπιες, γερασμένες και ξεπερασμένες τις αναδεικνύει προ-
κλητικά ευωδιαστές, επίκαιρες, όμορφες και αληθινές.

1923
Γεννιέται η θεωρία τού οργασμού. Στις δεκαετίες που έπονται θα εμπλουτι-

σθεί με τεράστιο εύρος γνώσεων και πειραματικών αποδείξεων.

1928-1936
Ανακαλύπτει τον ευρύτατο κοινωνικό παραλογισμό μέσα από την άμεση 

συμμετοχή του στο κίνημα σεξουαλικής πολιτικής  (sex-pol) το οποίο ξεκινά 
τα πρώτα του βήματα με την καθοδήγησή του στη Βιέννη τής Αυστρίας.

1928-34
Ανακαλύπτει τη μυϊκή θωράκιση.

1930-34
Ανακαλύπτει το σημαντικό ρόλο τής διαταραγμένης ανθρώπινης σεξουαλι-

κής οικονομίας στη δημιουργία τού κοινωνικού παραλογισμού, τη γέννηση 
δικτατοριών και στον πολιτικό καιροσκοπισμό.

1934
Ανακαλύπτει το ανακλαστικό τού οργασμού.

1935
Ξεκινά βιοηλεκτρικά πειράματα στο πανεπιστήμιο τού Όσλο, φιλοξενούμε-

νος στο Psychological Research Institute Laboratory για να διαπιστώσει τη συ-
σχέτιση τής χαρακτηρολογικής και μυϊκής θωράκισης με την ηλεκτρική τάση 
και εάν η λίμπιντο τού Φρόιντ έχει την υλική πηγή της στο ανθρώπινο σώμα.

Ανακαλύπτει στον τομέα τής ηλεκτροφυσιολογίας ότι η σεξουαλικότητα και 
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το άγχος είναι βιοηλεκτρικής φύσης. Ανακαλύπτει επίσης, ότι η ίδια ενέργεια 
εκφράζεται ως άγχος όταν ο οργανισμός συστέλλεται και ως ηδονή όταν ο 
οργανισμός διαστέλλεται.(1)

1935-1938
Ανακαλύπτει ότι τα φορτία των ερωτογενών ζωνών τού δέρματος εμφανίζουν 

είτε πολύ χαμηλότερη, είτε πολύ υψηλότερη φόρτιση από τα άλλα σημεία τού 
δέρματος. Επίσης ανακαλύπτει την ψυχρή στύση, δηλαδή τη μηχανική διό-
γκωση που δεν συνοδεύεται με βιοηλεκτρικό φορτίο και ηδονικές αισθήσεις.

1936
Ιδρύει το Institute for Sex-Economic Bio-Research με εννέα μέλη, συνεχίζο-

ντας τα βιοηλεκτρικά του πειράματα και ταυτόχρονα ακολουθώντας τη λογι-
κή τής έρευνάς του αρχίζει να μελετά τη διαδικασία ανάπτυξης πρωτοζώων.

Ανακαλύπτει μέσω αυτής τής έρευνας τις κύστεις ενέργειας. Τις ονομάζει βιό-
ντα (bions) από την έννοια τής αρχαίας ελληνικής λέξης «βίος» που έχει την 
έννοια τής διάρκειας ύπαρξης τού ζώντος.

1936-1939
Ανακαλύπτει ότι τα πρωτόζωα προέρχονται από βιοντική αποσύνθεση βρύ-

ων και χόρτων.

Ξεκινά προκαταρκτική έρευνα για τον καρκίνο.

Ανακαλύπτει ότι τα καρκινικά κύτταρα προέρχονται από βιοντική αποσύνθε-
ση ζωικών ιστών.

1937
Ανακαλύπτει ότι βακτήρια και βάκιλοι-Τ αδρανοποιούνται από καλλιέργειες 

βιόντων. Ανακαλύπτει ότι οι κακοήθεις όγκοι περιέχουν πάντοτε βακίλους-Τ.

Ανακαλύπτει τη βιοενέργεια στον οργανισμό, την οποία την αποκαλεί (λόγω 
τού φόβου των αντιδράσεων), βιοηλεκτρισμό.

1937-1939
Ανακαλύπτει την εργασιοδημοκρατία, ένα σύστημα λειτουργίας τής κοινωνί-

ας που δεν βασίζεται στην πολιτική, σε μυστικιστικές δοξασίες ή σε ιδεολογί-
ες αλλά στις βασικές και φυσικές διαδικασίες όπως είναι η εργασία, ο έρωτας 
και η γνώση οι πρωταρχικές πηγές και αρχές τής ανθρώπινης ζωής.

 1939
Ανακαλύπτει, εξαιτίας ενός λάθους τού βοηθού του, τα βιόντα SAPA (SAnd 

Packets – πακέτα άμμου). Στην πορεία ανακαλύπτει ότι τα SAPA εκπέμπουν 
οργόνη.

1 https://yperthesi.wordpress.com/2015/05/28/το-σκουλήκι-της-nasaτο-σκουλήκι-τού-ράιχ-κ/

https://yperthesi.wordpress.com/2015/05/28/<03C4><03BF>-<03C3><03BA><03BF><03C5><03BB><03AE><03BA><03B9>-<03C4><03B7><03C2>-nasa<03C4><03BF>-<03C3><03BA><03BF><03C5><03BB><03AE><03BA><03B9>-<03C4><03BF><03CD>-<03C1><03AC><03B9><03C7>-<03BA>/
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Ανακαλύπτει ότι τα βιόντα SAPA αδρανοποιούν και σκοτώνουν τους βακί-
λους-Τ και ότι αδρανοποιούν ή σκοτώνουν καρκινικά κύτταρα.

Ανακαλύπτει ένα είδος Κίρλιαν φωτογραφίας. (Καλύπτoντας για είκοσι ώρες 
βιόντα SAPA, που βρίσκονται πάνω σε ένα νόμισμα, με φιλμ ακτίνων Χ).

Ανακαλύπτει ότι τα βιόντα μπορούν να αδρανοποιούν ή να σκοτώνουν καρ-
κινικά κύτταρα ακόμα κι αν βρίσκονται σε απόσταση 10 μικρών (10-6 m). Το 
καταγράφει σε φιλμ. Το φιλμ αυτό υπάρχει σήμερα στο Μουσείο Ράιχ. Προ-
βαλλόταν κάθε ημέρα στην έκθεση για να τιμηθούν τα 50 χρόνια από το θά-
νατό του, που οργανώθηκε στη Βιέννη το 2007 με υλικό που παραχωρήθηκε 
από το Μουσείο Ράιχ και με πρωτοβουλία τού Μουσείου Φρόιντ σε συνεργα-
σία με το Μουσείο Ισραηλινών.

Ανακαλύπτει ότι ενέσεις βιόντων SAPA σε καρκινικά ποντίκια μειώνουν τους 
όγκους, αυξάνουν το χρόνο ζωής, αλλά δεν τα θεραπεύουν.

1940
Ανακαλύπτει ένα ακόμα είδος φωτογραφίας Κίρλιαν. Φωτογραφίζει το ορ-

γονοενεργειακό πεδίο των χε-
ριών με ακτίνες Χ.

Ανακαλύπτει ότι ο παράγο-
ντας που βοηθά στη μεγα-
λύτερη χρονικά επιβίωση 
ποντικών με καρκίνο και στη 
συρρίκνωση των όγκων τους 
είναι η οργονοενεργειακή 
φόρτιση τού αίματος μέσω 
των βιόντων SAPA και όχι τα 
ίδια τα βιόντα.

Ανακαλύπτει ότι ένεση με 
ερυθρά αιμοσφαίρια που εί-
χαν προηγουμένως φορτιστεί 
ενεργειακά με βιόντα SAPA, 
επιφέρει τα ίδια θετικά απο-
τελέσματα σε καρκινικά πο-
ντίκια με εκείνα των ενέσιμων βιόντων SAPA.

Ανακαλύπτει τον τρόπο ορατής παρατήρησης των κουκκίδων και άλλων φαι-
νομένων οργόνης κατασκευάζοντας συσκευή που ονομάζει οργονοσκόπιο. 
Ο Αϊνστάιν το 1941 δεν καταφέρνει να ερμηνεύσει διαφορετικά τα φαινόμενα 
τής οργόνης που παρατηρεί, προσωπικά ο ίδιος, μέσα στο σωλήνα τού οργο-
νοσκοπίου.

Ο πίνακας ανωτέρω βρίσκεται αναρτημένος στο Μουσείο Ράιχ και 
περιέχει μια φωτογραφία από συσκευή ακτίνων Χ. Η σκίαση με-
ταξύ των χεριών δεν είναι κάποιο αντικείμενο αλλά το διεγερμένο 
(μετά από ειδικό χειρισμό) οργονοενεργειακό πεδίο των παλαμών!
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Ανακαλύπτει τον τρόπο παρατήρησης των φαινομένων οργόνης που συμ-
βαίνουν μέσα σε γειωμένο κλωβό Φαραντέι, τοποθετώντας σε άνοιγμά του 
φθορίζουσα γυάλινη πλάκα που κάνει ορατές τις ακτίνες Χ.

Ανακαλύπτει την ατμοσφαιρική οργονοενέργεια τον Ιούλιο εξαιτίας τής ανα-
κάλυψης των βιόντων SAPA, και των άλλων ανακαλύψεων που είχαν προηγη-
θεί.

Ανακαλύπτει μια μέθοδο αξιολόγησης τού βιολογικού και ενεργειακού σφρί-
γους τού οργανισμού που την ονομάζει «Τεστ αίματος Ράιχ». Είναι μέθοδος 
διαπίστωσης τής οργονοτικής φωταύγειας των ερυθρών αιμοσφαιρίων και 
τής γενικότερης υγείας τού οργανισμού, Ο Ράιχ προηγείται εδώ τού Παπ-τεστ 
κατά 15 χρόνια.

Ανακαλύπτει τον τρόπο αποτύπωσης τής ενέργειας των βιόντων SAPA σε 
φωτογραφικό φιλμ.

Διαπιστώνει (με περιέργεια και απορία όπως αναφέρει) κοιτώντας μέσα από 
μακριούς μεταλλικούς σωλήνες πάνω από την επιφάνεια μιας λίμνης, στην 
περιοχή τής πολιτείας Μέιν, ότι η κατεύθυνση των σωλήνων επηρέαζε την κί-
νηση των κυμάτων της. Μετά 11 χρόνια θα χρησιμοποιήσει βελτιωμένη και με 
μεγάλη επιτυχία αυτή την τεχνική για να αλλάξει η τρομερή κατάσταση στην 
ατμόσφαιρα πάνω από το Όργονον και στην ευρύτερη περιοχή.

Ανακαλύπτει βακίλους-Τ σε διάλυμα αίματος που έχει πάρει από καρδιά τρω-
κτικού με καρκίνο. Αναρωτιέται: «Γιατί αυτή τη φορά δεν είδα βιόντα αλλά 
μόνο βακίλους -Τ. ...Τι σημασία έχει αυτό το πείραμα;» Στη συνέχεια αντιλαμ-
βάνεται ότι οι μάζες των βακίλων-Τ καταστρέφουν τον οργανισμό μέσω τής 
τοξικότητας που προκαλούν και ότι ο οργανισμός μάχεται καθημερινά τον 
καρκίνο μέσω των ερυθρών αιμοσφαιρίων σε μια μάχη που δεν την αντιλαμ-
βανόμαστε. Όπως συμπεραίνει, μετά από μια σειρά πειραμάτων, δεν είναι ο 
όγκος που σκοτώνει, αλλά η διάλυση τού όγκου σε βακίλους-Τ με τη συνεπα-
γόμενη τοξικότητα που προκαλούν στον οργανισμό.

Ανακαλύπτει το συσσωρευτή οργόνης για τον άνθρωπο τον Δεκέμβριο. 
Έχει ήδη ανακαλύψει ότι υφίσταται θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ ενός 
συσσωρευτή και τού περιβάλλοντος χώρου, ένα γεγονός που αντιβαίνει στο 
απαράβατο 2ο αξίωμα τής θερμοδυναμικής. Ο Αϊνστάιν πειραματίζεται και 
επιβεβαιώνει τη θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ ενός συσσωρευτή και τού 
περιβάλλοντος το 1941. Ωστόσο, δίνει μια τραγικά «αφελή» ερμηνεία.(1)

1940-1945
Ξεκινά την πειραματική οργονοθεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο.

1 «Γιατί ο Αϊνστάιν είπε το ψέμα ότι η οργόνη δεν υπάρχει;» - http://yperthesi.wordpress.com/2014/04/18/
γιατί-ο-αϊνστάιν-είπε-το-ψέμα-ότι-η-οργό/
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1941-1943
Ανακαλύπτει ότι ο καρκινικός όγκος είναι το τελικό στάδιο τής βιοπαθητικής 

συρρίκνωσης τού οργανισμού. Ταυτοποιεί τέσσερα στάδια εξέλιξης τού καρ-
κινικού κυττάρου πριν εμφανισθεί ο όγκος.

Ανακαλύπτει τις πρώτες μηχανικές ενδείξεις ταλάντωσης μεταλλικών σφαι-
ρών εξαιτίας διαστολής και συστολής τής οργόνης.(1)

1944
Ανακαλύπτει τον μετρητή οργονοενεργειακού πεδίου.

«Ανακαλύπτω (όπως σημειώνει) μετά από 25 χρόνια έντονης και εκτενούς 
ψυχιατρικής δουλειάς την αληθινή φύση τού νεογέννητου παιδιού». «...Είναι 
εντυπωσιακό και τρομακτικό (σχολιάζει) πόσο ελάχιστα γνωρίζει η ψυχιατρι-
κή για τα πλέον πρωτόγονα στοιχεία τής ανθρώπινης ζωής».

Ανακαλύπτει τον τρόπο παρατήρησης τής ατμοσφαιρικής οργονοενέργειας 
με τηλεσκόπιο. {Ο Ράιχ χρησιμοποιούσε τηλεσκόπιο 3,5 ιντσών το οποίο διέ-
θετε μέγιστη μεγέθυνση 185Χ. Είχε άνοιγμα 3,5 ίντσες και μήκος 4 πόδια τής 
εταιρείας E. Vion τού Παρισιού με μεγέθυνση 60Χ. Παρατηρούμε την κυμα-
τιστή κίνηση τής οργόνης όταν κοιτούμε προς τα νότια, να έχει κατεύθυνση 
σχεδόν πάντα από Δύση προς Ανατολή. Μόνο όταν πρόκειται να αλλάξει ο 
καιρός η ροή αντιστρέφεται και γίνεται Ανατολή προς Δύση. Το φαινόμενο εί-
ναι συνεχές και ανεξάρτητο από οποιαδήποτε θερμοκρασιακή, και ατμοσφαι-
ρική αλλαγή ή οποιαδήποτε μεταβολή στην κατεύθυνση ή την ταχύτητα τού 
ανέμου. Η κίνηση τής οργόνης δεν είναι ορατή όταν στρέφουμε το τηλεσκό-
πιο προς τα δυτικά ή τα ανατολικά}.

Αρχίζει μια μακρά πορεία μαθηματικών εξισώσεων και ερευνών για τη βαρύ-
τητα και την αντιβαρύτητα που θα ολοκληρωθεί σε περίπου 10 χρόνια.

1945
Ξεκινά την πειραματική έρευνα στην πρωταρχική βιογένεση με το Πείραμα 

ΧΧ.

Ανακαλύπτει μια νέο μέθοδο σκέψης, αυτήν τού Οργονομικού Λειτουργι-
σμού.

1947
Ανακαλύπτει ότι πριν παρατηρηθεί και διαπιστωθεί μικροσκοπικά η βιολογι-

κή συρρίκνωση τού αίματος με το «τεστ αίματος Ράιχ», προϋπάρχει η γενικό-
τερη παραίτηση τού ατόμου από τη ζωή.

Ανακαλύπτει ότι η συγκινησιακή πανούκλα στον άνθρωπο προέρχεται από 
τη μακρόχρονη διαταραχή τής βιοενεργειακής του ισορροπίας.

1 Το σχετικό πείραμα περιγράφεται αναλυτικά στο βιβλίο του «Η βιοπάθεια του καρκίνου», εκδόσεις Άκμων.
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Ανακαλύπτει τη μέθοδο παραγωγής φωταύγειας σε σωλήνες κενού πίεσης 
0,00005 mm όταν φορτίζονται προηγουμένως με οργονοενέργεια.

Ανακαλύπτει την κινητήρια δύναμη στην οργονοενέργεια.

Ανακαλύπτει ότι υφίστανται σχεδόν παράλληλες και μετρήσιμες διαφορές 
αντιδράσεων μεταξύ ηλεκτροσκοπίου, σωλήνα κενού, βαρόμετρου και οργο-
νοτικά φορτισμένου νερού σε ποικίλες μετεωρολογικές συνθήκες.

1948
Ταυτοποιεί και συγκρίνει τις ιδιότητες τής κοσμικής οργόνης με τον αιθέρα.

Ανακαλύπτει τον κινητήρα οργόνης.

Ανακαλύπτει τον τρόπο φωτογράφισης τού ενεργειακού πεδίου των βιό-
ντων.

1949-1950
Ανακαλύπτει τη χρήση οργονομετρικών εξισώσεων για τις θεωρητικές και 

εργαστηριακές προσεγγίσεις και ερμηνείες λειτουργίας τής οργόνης.

1951
Προχωρεί στην υπόθεση ότι η υπέρθεση δύο οργονοενεργειακών ρευμάτων 

είναι η βάση δημιουργίας τυφώνων και γαλαξιών.

Ανακαλύπτει ότι η υπερδιέγερση τής οργόνης με το φαινόμενο όρανουρ 
προκαλεί ένα είδος λευχαιμικού αίματος. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια τρωκτικών 
με τα οποία πειραματίζεται στο εργαστήριό του, (όσο και των συνεργατών 
του) αποκτούν κόκκινο (αντί μπλε) χρώμα στον πυρήνα, το περίβλημά τους 
αυξάνεται και γίνονται εύθραυστα αλλάζοντας σχήμα, ενώ εντός τους εμφα-
νίζονται μεγάλα μπλε βιόντα και ακίδες -Τ στο ίδιο κύτταρο. Επίσης παρατη-
ρεί ότι τα αυτά που έβλεπε για χρόνια (ένα έως τρία λευκοκύτταρα) σε κάθε 
πλακίδιο μικροσκοπίου αυξάνονται στα τέσσερα έως οκτώ.

1951-1954
Ανακαλύπτει με το πείραμα όρανουρ (κατάπληκτος και πολύ φοβισμένος, 

όπως αναφέρει) ότι η αλληλεπίδραση ραδιενέργειας και οργόνης στα πρώτα 
της στάδια είναι εξαιρετικά καταστροφική για την ανθρώπινη υγεία και το πε-
ριβάλλον.

1951-1957
Αναπτύσσει την πρακτική εφαρμογή τής Κοινωνικής Ψυχιατρικής.

1951-1954 
Ανακαλύπτει τις ουσίες «μιλέινορ», «μπραουνάιτ», «ορίτ», «ορίν» και θέτει τις 

βάσεις για την προ-ατομική χημεία.
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1952
Ανακαλύπτει τη Θα-

νατηφόρα Οργόνη (Θ.
ΟΡ.) στην ατμόσφαιρα 
και παρατηρεί ότι ο με-
τρητής Γκάιγκερ - Μίλερ 
έδινε από 10.000 έως 
και 100.000 παλμούς 
ανά λεπτό όταν περνού-
σαν πάνω από την περι-
οχή σύννεφα Θ.ΟΡ.

1952-1955
Ανακαλύπτει τον τρό-

πο αφαίρεσης Θ.ΟΡ. από 
την ατμόσφαιρα, τής δι-
άλυσης νεφών και τού 
ελέγχου τού καιρού.

1953
Ανακαλύπτει τα πρώτα 

δείγματα τής υπόθεσής 
του ότι η υπέρθεση δύο 
οργονοενεργειακών 
ρευμάτων είναι η βάση 
για τη δημιουργία συστημάτων καιρού.

1954-1955
Αναπτύσσει τη θεωρία ερημοποίησης τής Γης και τής συγκινησιακής ερήμω-

σης τού ανθρώπου.

1953-1955

Αναπτύσσει τη θεωρία ότι η ασθένεια είναι αποτέλεσμα συγκέντρωση Θ.ΟΡ. 
στους ιστούς.

1950-1957
Ανακαλύπτει και συγγράφει οργονομετρικές εξισώσεις για τη βαρύτητα και 

την αντιβαρύτητα. Χάνονται στη φυλακή μετά το θάνατό του.

Ο Ράιχ μετά το συγκλονιστικό (και καταστροφικό για την οργονομία πείραμα όρα-
νουρ), διαπίστωσε ότι εκτός από τις ποικίλες και σοβαρές ασθένειες που έπληξαν 
οτιδήποτε ήταν ζωντανό στην περιοχή, από τα ποντίκια με τα οποία πειραματιζό-
ταν στο εργαστήριό του, μέχρι κάθε συνεργάτη του, τη σύζυγό του, τον ίδιο που 
ήταν μεταξύ ζωής και θανάτου για 4 εβδομάδες, ακόμα και τη βλάστηση τής πε-
ριοχής, παρατήρησε επίσης ότι και οι τοίχοι τού εργαστηρίου του καλύπτονταν με 
μια μαύρη ουσία που την ονόμασε μιλέινορ, (όπως διακρίνεται στη φωτογραφία 
από το βιβλίο του «Contact with Space»). 
Παρατήρησε ακόμα ότι ο μετρητής Γκάιγκερ - Μίλερ εμφάνιζε εξαιρετικά υψηλές 
μετρήσεις, έως και πάνω από 300.000 παλμούς σε μερικά δευτερόλεπτα! Διαβά-
στε για αυτό το απίστευτο πείραμα στο «Orgone Energy Bulletin,  October 1951, 
«THe Oranur Experiment - First Report (1947-1951), ή τη μέτρια ελληνική έκδοση 
«Βίλχελμ Ράιχ, χειρόγραφα οργόνης  - το πείραμα όρανουρ», εκδόσεις Σπηλιώτη.
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Μικρή εισαγωγή για το μεγάλο συγγραφικό έργο τού Βίλχελμ Ράιχ 

* * * 
Ο Ράιχ ξεκίνησε την παραγωγή συγγραφικού έργου πολύ νωρίς, όταν ήταν 

ακόμα φοιτητής στην Ιατρική Σχολή τού Πανεπιστημίου τής Βιέννης. Οι ερ-
γασίες του ενθουσίασαν τον Φρόιντ, ο οποίος διαβλέποντας την ευφυΐα του 
τον προώθησε στην ιεραρχία τής οργάνωσής του, επιτρέποντάς του, να ασκεί 
επαγγελματικά την ψυχανάλυση, πριν ακόμα ολοκληρώσει τις σπουδές του 
στην ιατρική, αλλά και επιτρέποντάς του από το 1924, δύο μόλις χρόνια μετά 
την αποφοίτησή του, να γίνει διευθυντής των Τεχνικών Σεμιναρίων Ψυχανα-
λυτικής Θεραπείας στην Πολυκλινική τής Βιέννης, μια εξέχουσα και κρίσιμη 
θέση λόγω τής βαρύτητας που είχε στην εκπαίδευση των νεότερων ψυχανα-
λυτών, θέση που διατήρησε μέχρι το 1930.

Η ζωή τού Ράιχ ξετυλίγεται στη διάρκεια σημαντικών ιστορικών περιόδων 
στις οποίες διαδραματίζονται γεγονότα τα οποία χαράζουν και διαφοροποι-
ούν αμετάκλητα την πορεία τού κόσμου μας, όπως ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, 
όπου υπηρέτησε στο ιταλικό μέτωπο, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και στη συνέ-
χεια ο Ψυχρός Πόλεμος, ενώ οι κοινωνικές αναταραχές στις οποίες συμμετείχε 
και παρακολουθούσε (όπως η άνοδος τού Χίτλερ στην εξουσία, κ.λπ.) έβαλαν 
σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του και έσπρωξαν κοντά στα όρια καταστροφής την 
επαγγελματική και επιστημονική του καριέρα. 

Το εξαιρετικά απίστευτο γεγονός που συμβαίνει με τον Ράιχ είναι ότι αν και 
ζει σε εκείνους τους πολύ ταραχώδεις και «άρρωστους» καιρούς κι ενώ ταυ-
τόχρονα αναγκάζεται να μεταναστεύει από κράτος σε κράτος με ασυνήθιστη 
συχνότητα, παράλληλα εμφανίζει πλούσιο και πολύπλευρο διδακτικό και 
συγγραφικό έργο προσφέροντας συνεχώς στην ανθρωπότητα σημαντικές 
ανακαλύψεις.

Στη διάρκεια των παραγωγικών χρόνων του μεταξύ των ετών 1919-1957 
έδωσε αμέτρητες διαλέξεις, έγραψε 940 μονογραφίες, περίπου 20 βιβλία όταν 
ζούσε και 9 τόμους που δημοσιεύθηκαν μετά το θάνατό του, (γύρω στις 6.500 
σελίδες συνολικά), 117 άλλα κείμενα, όπως σχόλια, κ.λπ. εκατοντάδες σελίδες 
που αφορούν θέματα τής δικαστικής διαμάχης του με την FDA, αλλά και πολ-
λές δεκάδες χιλιάδες χειρόγραφες σελίδες που υπάρχουν στα πρώην απόρρη-
τα αρχεία του (άνοιξαν το 2007, πενήντα χρόνια μετά το θάνατό του και βρί-
σκονται στη Βιβλιοθήκη τού Πανεπιστημίου Χάρβαρντ), περιμένοντας τους 
μελετητές τής οργονομίας να αντλήσουν πολύτιμα δεδομένα από αυτά.

Tο σύνολο τού έργου του Ράιχ δικαίως τον χαρακτηρίζει ως τον πολυγραφό-
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τερο επιστήμονα τού 20ού αιώνα. Ωστόσο, το σημαντικότερο γεγονός που 
αναδεικνύεται από τα γραπτά του, εάν τα παρακολουθήσουμε βήμα - βήμα(1), 
είναι η αδιάκοπη κλινική έρευνα και ο θεωρητικός προβληματισμός του για 
τις επιπτώσεις τής δεσμευμένης λίμπιντο στο άτομο, αλλά και στην κοινω-
νία, όπως φάνηκε με το κίνημα σεξ-πολ τού οποίου ήταν η κυριότερη ηγετική 
προσωπικότητα. Ένα ακόμα δεδομένο που δεν είναι ευρέως γνωστό, είναι το 
γεγονός ότι ακριβώς αυτή η έρευνα τού έδειξε τα αδιέξοδα τής ψυχανάλυσης, 
ωθώντας τον πιεστικά σε περαιτέρω έρευνα, η οποία χωρίς ο ίδιος να το επι-
διώξει, ανέδειξε την απόσταση των κλινικών και εργαστηριακών του ευρημά-
των με τις ψυχαναλυτικές θεωρίες.

Η προέκταση των ερευνών του στο βιοφυσικό χώρο εξαιτίας των αμέτρητων 
«γιατί;» που αναδύονταν από τις κλινικές παρατηρήσεις του προκάλεσε την 
ανάδυση με νομοτελειακή αναγκαιότητα των ανακαλύψεών του σχετικά με 
τη μυϊκή και χαρακτηρολογική θωράκιση, τη δεσμευμένη ροή τής βιο-ενέρ-
γειας στο σώμα και την ανακάλυψη των βιόντων, τα οποία ανέδειξαν, μαζί 
με χιλιάδες άλλα εργαστηριακά ευρήματα, την αναμφισβήτητη ύπαρξη τής 
κοσμικής οργόνης.

Αφιερώνει στον Φρόιντ το πρώτο του βιβλίο
Το 1927  ο Ράιχ είναι 30 ετών. Έχει ήδη γράψει δεκάδες μονογραφίες σχε-

τικές με ψυχαναλυτικά ζητήματα και κυκλοφορεί το πρώτο του βιβλίο «Der 
Function des Orgasmus. Zur Psychopathologie und zur Soziologie des 
Geschlechtslebens». («Η λειτουργία τού οργασμού: Σχετικά με την ψυχοπα-
θολογία και κοινωνιολογία τής σεξουαλικής ζωής» - 206 σελίδες), το οποίο 
ένα χρόνο πριν, στις 6 Μαΐου, είχε αφιερώσει με τη μορφή χειρογράφων στον 
Φρόιντ για τα 70ά του γενέθλια.

Πολλές δεκαετίες αργότερα το Μουσείο Ράιχ θα αλλάξει τον τίτλο σε 
«Genitality» («Γενετησιότητα») για να μη συγχέεται με το βιβλίο του «Η λει-
τουργία τού οργασμού».

Το 1930 κυκλοφορεί το βιβλίο του «Geschlechtareife, Enthaltsamkeit, 
Ehemoral». («Σεξουαλική ωριμότητα, εγκράτεια και συζυγική ηθική» - 184 σε-
λίδες). Είναι η πρώτη μορφή τού βιβλίου «Η σεξουαλική επανάσταση». Μετά 
τέσσερις βελτιώσεις το βιβλίο αυτό θα λάβει την τελική του δομή το 1952.

Το 1932 κυκλοφορεί το βιβλίο του «Der Einbruch Der Sexualmoral», («Η ει-
σβολή τής σεξουαλικής ηθικής» - 137 σελίδες). Θα λάβει την τελική του μορ-
φή το 1952.

Τον ίδιο χρόνο κυκλοφορεί το βιβλίο του «Der Sexuelle Kampf der Jugend», 
(«Ο σεξουαλικός αγώνας των νέων» - 152 σελίδες).

1 Αναλυτική παρουσίαση των 940 μονογραφιών του Ράιχ μπορείτε να δείτε στην έξοχη ταξινόμηση του Harold Treacy, «YEAR-
INDEX TO THE PUBLISHED WRITINGS OF WILHELM REICH, M.D.»  http://xa.yimg.com/kq/groups/5559781/1353588422/name/
WRB+Year-Index.pdf
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Το 1933 εκδίδεται το έργο του «Charaktaranalyse: Technik und Grundlagen. 
Fuer Stusierende und Praktizierende Analytiker», το οποίο θα αποτελέσει το 
πρώτο μέρος για το μνημειώδες βιβλίο του «Η ανάλυση τού χαρακτήρα» - 288 
σελίδες).

Τον ίδιο χρόνο με βάση τις κλινικές παρατηρήσεις, όσο και τη μεγάλη εμπει-
ρία του μέσα από το κίνημα Σεξουαλικής Πολιτικής (sex-pol) για την παθητι-
κότητα και τον παραλογισμό των μαζών που φέρνει τον Χίτλερ στην εξουσία 
κυκλοφορεί ένα ακόμα μνημειώδες βιβλίο, το οποίο θα γνωρίσει αρκετές βελ-
τιώσεις στη συνέχεια, το «Massenpsychologie des Faschismus», («Η μαζική 
ψυχολογία τού φασισμού» - 292 σελίδες).

Το 1934 κυκλοφορεί δοκίμιο με το οποίο επιχειρεί μια πρώτη και τελευταία 
προσπάθεια ενοποίησης μαρξισμού και ψυχανάλυσης με τίτλο: «Dialekticher 
Materialismus und Pychoanalyse», («Διαλεκτικός υλισμός και ψυχανάλυση» - 
60 σελίδες).

Τον ίδιο χρόνο με το ψευδώνυμο Ernst Parell κυκλοφορεί την μπροσούρα 
«What is Class Consciousness», («Τι είναι ταξική συνείδηση» - 72 σελίδες).

Ο Ράιχ βρίσκεται ήδη στη Νορβηγία και ξεκινά την έκδοση ενός επιστημο-
νικού - πολιτικού περιοδικού με τίτλο «Zeitschrift für Politische Psychologie 
und Sexualökonomie». Διακόπτεται η έκδοσή του το 1938, ένα χρόνο πριν τη 
μετανάστευση τού Ράιχ στις ΗΠΑ.

Το 1934  επανεκδίδεται βελτιωμένο το κλασικό πλέον βιβλίο του 
«Massenpsychologie des Faschismun», («Η μαζική ψυχολογία τού φασισμού» 
– 292 σελίδες).

Τον ίδιο χρόνο κυκλοφορεί το δοκίμιο «Psychischer Kontakt und Vegetative 
Stroemung», («Ψυχική επαφή και νευροφυτικό ρεύμα» - 61 σελίδες), το οποίο 
θα αποτελέσει μέρος από το κλασικό έργο του «Η ανάλυση τού χαρακτήρα».

Το 1936 κυκλοφορεί η δεύτερη έκδοση τού βιβλίου: «Die Sexualitaet im 
Kulturkampf», που έχουμε γνωρίσει ως «Η σεξουαλική επανάσταση» - 247 σε-
λίδες).

Το 1937, μια δεκαετία μετά τη δημοσίευση τού πρώτου του βιβλίου βρίσκου-
με τον Ράιχ στο Όσλο, όπου μετά από συνεχείς μεταναστεύσεις, διεξάγει πρω-
τοποριακά πειράματα τα αποτελέσματα των οποίων παραμένουν μέχρι σήμε-
ρα αξεπέραστα.

Εκδίδει το δοκίμιό του «Experimentelle Ergebnisse Ueber die Elektrische 
Funktion von Sexualitaet und Angst», «Η πειραματική διερεύνηση τής ηλε-
κτρικής λειτουργίας τής σεξουαλικότητας και τού άγχους» - 55 σελίδες). Πρό-
κειται για μοναδικά εργαστηριακά ευρήματα στα οποία έχει δοθεί από τον 
Ράιχ μεγαλοφυής ανάλυση, που θα ενσωματωθεί αργότερα στο βιβλίο του 
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«The Bioelectrical Investigation of Sexuality and Anxiety», («Η βιοηλεκτρική 
έρευνα τής σεξουαλικότητας και τού άγχους»).

Τον ίδιο χρόνο κυκλοφορεί το δοκίμιο με τίτλο: «Orgasmusreflex, 
Musskelhaltung und Koerperausdruck», («Το ανακλαστικό τού οργασμού και 
η τεχνική τής ανάλυσης τού χαρακτήρα στη νευροφυτοθεραπεία» - 30 σελί-
δες), το οποίο ενσωματώνεται αργότερα στο βιβλίο «Η ανάλυση τού χαρα-
κτήρα».

Το 1938 κυκλοφορεί το μνημειώδες έργο «Die Bione», («Τα βιόντα» - 205 σε-
λίδες). Τον ίδιο χρόνο η εταιρεία «ISL» μετά από αίτηση τού Ράιχ, παράγει αρ-
κετών χιλιομέτρων φιλμ με τίτλο: «Preliminary Life Forms from Swelling Earth 
Coal and Soot», με το οποίο αποδεικνύεται η ύπαρξη αυτών των μεταβατικών 
μορφών ζωής.

Το 1939 κυκλοφορεί το δοκίμιό του με τίτλο: «Bion Experiments on the 
Cancer Problem», («Το πείραμα των βιόντων και το πρόβλημα τού καρκίνου» 
- 30 σελίδες), θα ενσωματωθεί αργότερα στο βιβλίο «Η βιοπάθεια τού καρκί-
νου».

Το 1942 ο Ράιχ εκδίδει το μνημειώδες έργο του για πρώτη φορά σε αγγλική 
γλώσσα: «Τhe Discovery of the Orgone», Vol. I: The Function of the Orgasm», 
(«Η ανακάλυψη τής οργόνης 1ος τόμος: Η λειτουργία τού οργασμού» - 368 
σελίδες).

Τον ίδιο χρόνο  ο Ράιχ ξεκινά την έκδοση τού περιοδικού  «International 
Journal of Sex-Economy and Orgone-Research» Vol. 1,(1) με κείμενα δικά του 
και συνεργατών του. («Διεθνές περιοδικό σεξουαλικής οικονομίας και έρευ-
νας τής οργόνης»). Εκδότης είναι ο Δρας Theodore Wolf και περιέχει κείμενα 

1 Τα πλούσια περιεχόμενα ενός τεύχους του περιοδικού «International Journal of Sex-Economy and Orgone Research» 282 
σελίδων, καταδεικνύουν τον τεράστιο όγκο επιστημονικής και εκδοτικής δουλειάς που έφερνε σε πέρας ο Ράιχ.

Σχεδόν τον ίδιο τρόπο ζωής ακολουθούσε ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια. Είναι ενδεικτικό ότι ο Φρόιντ μια ημέρα τον 
ρώτησε σκόπιμα εάν θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα με τον όγκο της δουλειάς που είχε αναλάβει στο Τεχνικό Σεμινάριο, στην 
Πολυκλινική, στο ιδιωτικό του ιατρείο και στα Κέντρα για Σεξουαλικές Συμβουλές. (Αναφέρεται στο βιβλίο του Ράιχ «Άνθρωποι 
σε μπελάδες» σελ. 107).

Σχετικά με την ύλη του περιοδικού είναι χρήσιμο να λάβουμε υπόψη ότι για να ολοκληρωθεί κάθε τεύχος ο Ράιχ έπρεπε να 
ελέγχει όλα τα άρθρα των συνεργατών του, να συζητά μαζί τους για βελτιώσεις, να γράφει τα δικά του κείμενα και ταυτόχρονα 
να διεξάγει καθημερινά δεκάδες πειράματα, εξάγοντας συμπεράσματα τα οποία στη συνέχεια έπρεπε να συσχετίζει, αναλύει και 
καταγράφει. Ταυτόχρονα δίδασκε την επιστήμη της οργονομίας στους γιατρούς μαθητές του και έφερνε σε πέρας πολλές άλλες 
δραστηριότητες, όπως την αλληλογραφία του, την παρακολούθηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας και των πολιτικοοικονο-
μικών εξελίξεων, έδινε διαλέξεις, ενώ έβρισκε χρόνο για την οικογενειακή και προσωπική του ζωή.

Σημειώστε επίσης ότι η συγγραφή βιβλίων και η συγγραφή άρθρων στα περιοδικά που εξέδιδε δεν διακόπηκε από τον Ράιχ 
ακόμα και στα «πέτρινα» χρόνια. Για παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε το εξής γεγονός: Τον Ιανουάριο του 1951 ο Ράιχ 
ξεκινά το «Πείραμα Όρανουρ», το οποίο αν και απέφερε συγκλονιστικά επιστημονικά φαινόμενα αποτέλεσε κρίσιμο σημείο 
δυσμενούς εξέλιξης στην Οργονομία, επειδή έβαλε σε μεγάλο κίνδυνο τη ζωή του (βρισκόταν για έξι εβδομάδες μεταξύ ζωής 
και θανάτου), προκάλεσε ποικίλα προβλήματα υγείας σε όλα τα μέλη της οικογενείας του και σε όλους τους συνεργάτες του, με 
αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να απομακρυνθούν έντρομοι κι έκανε ακατακοίτητα για τρία (3) χρόνια όλα τα κτήρια διδα-
σκαλίας, ερευνών και παραμονής του στο Όργονον. Παρ’ όλα αυτά συνέβη το απίστευτο: Η συγγραφική και επιστημονική του 
δραστηριότητα συνεχίστηκε αμείωτη. Επιπλέον αυτών μετατράπηκε σε εικαστικό καλλιτέχνη αρχίζοντας να ζωγραφίζει ακατά-
παυστα, καθώς όπως έλεγε, «το πείραμα όρανουρ ξύπνησε τον καλλιτέχνη μέσα μου».
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τού Ράιχ και συνεργατών του(1).

Το 1943 εκδίδεται το περιοδικό «International Journal of Sex-Economy and 
Orgone-Research» Vol 1.

Το 1944 εκδίδεται το περιοδικό «International Journal of Sex-Economy and 
Orgone-Research» Vol. 2.

Το 1945 εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα, το κλασικό έργο του «Character-
Analysis». («Η ανάλυση τού χαρακτήρα» - 328 σελίδες) (3).

Τον ίδιο χρόνο επανεκδίδεται στα αγγλικά σε τρίτη βελτιωμένη έκδοση το 
βιβλίο του: «The Sexual Revolution», («Η σεξουαλική επανάσταση» - 273 σελί-
δες).

Το 1945  εκδίδει το περιοδικό  «International Journal of Sex-Economy and 
Orgone-Research» Vol. 3.

Το 1946 εκδίδει αναθεωρημένο σε τρίτη έκδοση στην αγγλική γλώσσα, το 
κλασικό έργο του «The Mass Psychology of Fascism». («Η μαζική ψυχολογία 
τού φασισμού» - 344 σελίδες).

Το 1947 δύο δεκαετίες μετά την έκδοση τού πρώτου βιβλίου του ο Ράιχ είναι 
πλέον 50 ετών.

Τον ίδιο χρόνο εκδίδει το περιοδικό «Annals of the Orgone Institute». Nο 1. 
(«Χρονικά τού Ινστιτούτου Οργόνης»).

Το 1948 εκδίδει ένα ακόμα κλασικό έργο του «Listen Little Man!» («Άκου αν-
θρωπάκο!» - 126 σελίδες).

Τον ίδιο χρόνο εκδίδεται σε δεύτερη έκδοση το κλασικό βιβλίο του: «The 
Discovery of the Orgone, Vol. 1: The Function of the Orgasm». («Η ανακάλυψη 
τής οργόνης 1ος τόμος: Η λειτουργία τού οργασμού» - 325 σελίδες).

Τον ίδιο χρόνο εκδίδει το μνημειώδες έργο του «The Discovery of the Orgone, 
Vol. 2: The Cancer Biopathy». («Η ανακάλυψη τής οργόνης 2ος τόμος: Η βιοπά-
θεια τού καρκίνου» - 409 σελίδες).

Το 1948 παράγει αρκετά χιλιόμετρα φιλμ στο οποίο εμφανίζονται βιόντα και 
καρκινικά κύτταρα να ακινητοποιούνται ή να πεθαίνουν από την ακτινοβολία 
βιόντων ακόμα και όταν βρίσκονταν σε απόσταση από τα βιόντα(2).

1 O Theodore Wolfe είχε λάβει διδακτορικό ιατρικής (M.D.) από το πανεπιστήμιο της Ζυρίχης. Είχε λάβει επίσης M.D. Sc.D (δι-
δακτορικό Ιατρικής Επιστήμης) από το πανεπιστήμιο Columbia. Ήταν μέλος του Αμερικανικού Ιατρικού Συλλόγου, (A.M.A.), του 
Αμερικανικού Ψυχιατρικού Συλλόγου (A.P.A.) και τής Ακαδημίας Ιατρικής της Νέας Υόρκης (N.Y.A.of.M.).

Διετέλεσε Υφηγητής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins και συνεργάτης στο Κολέγιο Ιατρών και Χειρουργών του Πανεπιστη-
μίου Columbia. Υπήρξε επίσης θεράπων συνεργάτης στην Κλινική Vaderbilt και στο Νοσοκομείο Presbyterian.

2 Το φιλμ όπου διακρίνονταν καρκινικά κύτταρα να σκοτώνονται ή να ακινητοποιούνται όταν πλησίαζαν βιόντα, προβαλλό-
ταν καθημερινά σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης για το έργο του Ράιχ, που διοργανώθηκε από το Μουσείο Φρόιντ και χρηματο-
δοτήθηκε από το Μουσείο Ισραηλινών της διασποράς, και παρουσιάσθηκε στη Βιέννη προς τιμήν του, 50 χρόνια από το θάνατό 
του το 2007.
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Η συνεργάτης του Kari Berggrav, νοσοκομειακή τεχνική φωτογράφος από 
το Νοσοκομείο τού Όσλο, αναφέρει ότι ο Ράιχ είχε αποτυπώσει τα βιοντικά 
φαινόμενα σε οκτώ (8) φιλμ(1).

Επίσης, τον ίδιο χρόνο παράγει φιλμ στο οποίο αναγνωρίζεται σαφώς η κινη-
τήρια δύναμη τής οργονοενέργειας(2).

Το 1949  εκδίδει σε τρίτη ανανεωμένη έκδοση το κλασικό βιβλίο του 
«Character Analysis». («Η ανάλυση τού χαρακτήρα» - 516 σελίδες).

Το 1949 κυκλοφορεί το βιβλίο του «Ether, God, and Devil», («Αιθέρας, Θεός 
και Διάβολος» – 127 σελίδες), το οποίο δημοσιεύεται επίσης στο περιοδικό 
του «Annals of the Orgone Institute».

Τον ίδιο χρόνο κυκλοφορεί το περιοδικό με κείμενα τού Ράιχ και συνεργατών 
του:(3)

«Orgone Energy Bulletin», Vol. 1, No. 1. («Δελτίο οργονοενέργειας», Ιανουά-
ριος)

«Orgone Energy Bulletin», Vol. 1, No. 2». (Απρίλιος)

«Orgone Energy Bulletin», Vol. 1, No. 3. (Ιούλιος)

«Orgone Energy Bulletin», Vol. 1, No. 4. (Οκτώβριος)

Το 1949 με έγκριση και επιμέλεια από τον Ράιχ κυκλοφορεί από τη γραμμα-
τέα του Lois Wyvell ένα τεύχος τού περιοδικού:

«Towards Self Regulation: A Report by the Committee for Self-Regulation», 
(«Η πορεία προς την αυτορύθμιση: Μια αναφορά τής επιτροπής για την αυτο-
ρύθμιση»).

Το 1950 εκδίδεται το περιοδικό:

«Orgone Energy Bulletin», Vol. 2, No. 1. (Ιανουάριος)

«Orgone Energy Bulletin», Vol. 2, No. 2. (Απρίλιος)

«Orgone Energy Bulletin», Vol. 2, No. 3. (Ιούλιος)

«Orgone Energy Bulletin», Vol. 2, No. 4. (Οκτώβριος)

Τον ίδιο χρόνο κυκλοφορεί το «Orgone Energy Emergency Bulletin» Vol. 1. 
(«Έκτακτο δελτίο οργονοενέργειας», Δεκέμβριος).(4) 

1 Περιγραφή του έξοχου τρόπου εργασίας του Ράιχ στο άρθρο «Working with Wilhelm Reich – An interview With Kari 
Berggrav», «The Journal of Orgonomy», Vol. 31, No 1, 1997.

2 Το φιλμ αυτό προβάλλεται κάθε χρόνο για τους επισκέπτες του Μουσείου Ράιχ, που βρίσκεται στο Όργονον του Ρέιντζλι 
της πολιτείας Μέιν των ΗΠΑ

3 Μεταξύ άλλων εργασιών που δημοσιεύθηκαν στη διάρκεια έκδοσης αυτού του περιοδικού είναι και οι εργασίες του Έλ-
σγουορθ Μπέικερ «The Concept of Self Regulation», «Genital Anxiety in Nursing Mothers», και «A Grave Therapeutic Problem», 
που θεωρoύνται άριστες κλινικές ερμηνείες στο χώρο της ψυχιατρικής οργονομίας.

4 Πρόκειται για ένα τεύχος στο οποίο εκτιμώνται οι πιθανές θετικές επιπτώσεις από τη χρήση οργόνης απέναντι στη ρα-
διενέργεια και παραθέτονται οι τεχνικές και επιχειρησιακές δυνατότητες του πειράματος όρανουρ που θα ξεκινούσε σε λίγες 
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Το 1951 εκδίδει το βιβλίο «Cosmic Superimposition», («Κοσμική υπέρθεση» - 
130 σελίδες). Αυτό το βιβλίο γράφεται στη διάρκεια τής καταστροφικής δίνης 
που προκαλεί το «πείραμα όρανουρ» κι ενώ είναι άρρωστος εξαιτίας αυτού 
τού πειράματος.

Επίσης τον ίδιο χρόνο εκδίδεται το περιοδικό:

«Orgone Energy Bulletin», Vol. 3, No. 1. (Ιανουάριος)

«Orgone Energy Bulletin», Vol. 3, No. 2. (Απρίλιος)

«Orgone Energy Bulletin», Vol. 3, No. 3. (Ιούλιος)

«Orgone Energy Bulletin», Vol. 3, No. 4. (Οκτώβριος)

Το Οκτώβριο τού 1951 κυκλοφορεί το δοκίμιο – βιβλίο «The Oranur 
experiment, First Report (1947-1951», («Το πείραμα όρανουρ, πρώτη αναφο-
ρά», - 344 σελίδες), στο οποίο περιγράφονται τα συγκλονιστικά, απίστευτα και 
ταυτοχρόνως πολύ δυσμενή φαινόμενα από αυτό το πείραμα.(1) 

Το 1951 κυκλοφορεί επίσης την μπροσούρα με τίτλο: «The Orgone energy 
Accumulator: Its Scientific and Medical Use». («Ο συσσωρευτής οργόνης: η 
επιστημονική και ιατρική του χρήση» - 56 σελίδες).

Το 1952 εκδίδει το περιοδικό:

«Orgone Energy Bulletin». Vol. 4, No. 1. (Ιανουάριος)

«Orgone Energy Bulletin», Vol. 4, No. 2. (Απρίλιος)

«Orgone Energy Bulletin», Vol. 4, No. 3. (Ιούλιος)

«Orgone Energy Bulletin». Vol. 4, No. 4. (Οκτώβριος)

Το 1952 ο Ράιχ επανεκδίδει βελτιωμένο το βιβλίο «The Sexual Revolution», 
(«Η σεξουαλική επανάσταση» - 263 σελίδες).

Το 1952 εκδίδεται η μπροσούρα «Orgonomic Diagnosis of Cancer Biopathy», 
«Οργονομική διάγνωση τής βιοπάθειας τού καρκίνου» γραμμένη από το για-
τρό οργονομιστή Chester M. Raphael και την Helen E. MacDonlald, Ph.D., βα-
σισμένη σε διάλεξη τού Ράιχ στο Όργονον σχετικά με τη βιοπάθεια τού καρ-
κίνου, που δημοσιεύθηκε αρχικά στο «Orgone Energy Bulletin», το 1952. (128 
σελίδες).

Τον ίδιο χρόνο επανεκδίδεται βελτιωμένο σε τρίτη έκδοση το βιβλίο του «The 
Invasion of Compulsory Sex-Morality» («Η εισβολή τής ψυχαναγκαστικής ηθι-
κής» - 205 σελίδες).

Το 1953 εκδίδεται το κλασικό βιβλίο τού Ράιχ «Η δολοφονία τού Χριστού». 
ημέρες. υστυχώς τα αρχικά αποτελέσματα τού πειράματος ήταν εντελώς διαφορετικά από τα αναμενόμενα και ευρέως κατα-
στροφικά. Ωστόσο επειδή συνιστούν μια αναμφισβήτητη απόδειξη για την ύπαρξη της οργόνης, κάθε σοβαρός μελετητής της 
οργονομίας πρέπει να τα γνωρίζει, επειδή σήμερα και στο μέλλον θα διατηρούν κολοσσιαία επιστημονική βαρύτητα

1 Περιέχεται και στο «Orgone Energy Bulletin» Vol. 3, No 4.
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Αυτό το βιβλίο ώθησε τον διάσημο γιατρό, πρωτοπόρο τού φυσικού τοκετού, 
Μισέλ Οντάν να δηλώσει πώς είναι το καλύτερο βιβλίο που γράφτηκε κατά 
τον 20ό αιώνα. «The Murder of Christ». («Η δολοφoνία τού Χριστού» - 228 σε-
λίδες).

Το 1953 εκδίδει το περιοδικό «Orgone Energy Bulletin» εκδόθηκε σε 5 τό-
μους που κάλυψαν μεγάλο εύρος θεμάτων μέσα σε περισσότερες από 900 
σελίδες.

«Orgone Energy Bulletin». Vol. 5, No. 1, 2. (Μάρτιος)

«Orgone Energy Bulletin». Vol. 5, No. 3, 4. (Σεπτέμβριος)

To 1953 εκδίδει το βιβλίο «People in Trouble», («Άνθρωποι σε μπελάδες» - 
214 σελίδες).

Το 1953 ο Ράιχ αναγκάζεται, μετά τις συκοφαντικές φήμες που κυκλοφορού-
σαν σε βάρος του, να δημοσιεύσει τα δεδομένα σχετικά με τις συζητήσεις του 
με τον Αϊνστάιν, τα οποία αποκαλύπτουν είτε την επιστημονική ανεπάρκεια 
τού Αϊνστάιν είτε τη σκόπιμη απόκρυψη τής επιστημονικής αλήθειας από το 
μεγάλο σοφό, η οποία αφορούσε την ανακάλυψη τής οργόνης από τον Ράιχ! 
Η αποκαλυπτική μπροσούρα έχει τίτλο:  «The Einstein Affair: Biographical 
Material», («Η υπόθεση Αϊνστάιν» – 100 σελίδες).

Το 1954 με κείμενα δικά του και συνεργατών του εκδίδει το περιοδικό «CORE» 
αποτελεί τη συνέχεια τού περιοδικού «Orgone Energy Bulletin». Μέσα σε 344 
σελίδες ο Ράιχ παρουσιάζει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών και άλλων 
ερευνών του στην προ-ατομική χημεία, την ερημοποίηση τής Γης, τη λειτουρ-
γική οργονομετρία και άλλους τομείς εφαρμογών τής κοσμικής οργονοενέρ-
γειας. «Cosmic Orgone Engineering»: («Κοσμική μηχανική τής οργόνης»).

«CORE», Vol. 6, No. 1-4. (Ιανουάριος).

«CORE», Vol. 7, No. 1, 2. (Μάρτιος).

«CORE», Vol. 7, No. 1, 2. (Δεκέμβριος).

Το 1955  ύστερα από παρότρυνση τού Ράιχ ο γιατρός οργονομιστής και 
υπεύθυνος για την εκπαίδευση γιατρών οργονομιστών Έλσγουορθ Μπέικερ 
ξεκινά την έκδοση τού περιοδικού: «Orgonomic Medicine». («Οργονομική ια-
τρική»).(1)

Ο Ράιχ μετά τη συνέντευξη που έδωσε το 1952 στο διευθυντή των αρχείων 
τού Φρόιντ όπου αναφέρθηκε εκτενώς στο δάσκαλό του(2), σχολιάζει με άρ-
θρο του στο «Orgonomic Medicine» το ζήτημα: «The Re-emergence of Freud’s 
‘Death Instinct’ as DOR Energy» («Η επαναφορά τού ενστίκτου τού θανάτου 

1 Η έκδοση διακόπτεται από τον Έλσγουορθ Μπέικερ μετά τη φυλάκιση και το θάνατο του Ράιχ στη φυλακή to 1957.

2 Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στο βιβλίο «Reich Speaks of Freud».
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ως Θ.ΟΡ.»).

Το 1956, με την έγκριση και τις υποδείξεις τού Ράιχ συνεχίζεται η δημοσίευ-
ση από τον Έλσγουορθ Μπέικερ,(1) συνεργάτη και μαθητή τού Ράιχ, τού περιο-
δικού: «Orgonomic Medicine».

Το 1957 (πριν φυλακιστεί ο Ράιχ το Μάρτιο) εκδίδεται το βιβλίο του «Contact 
with Space – Oranur Second Report (1951-1956)», («Επαφή με το Διάστημα – 
δεύτερη αναφορά στο όρανουρ» – 266 σελίδες).

Τον ίδιο χρόνο – στις 3 Νοεμβρίου – πεθαίνει ή δολοφονείται στη φυλακή και 
«κατακρατούνται» θεωρούμενα ως ιδιοκτησία τής φυλακής(!) (δηλαδή εξα-
φανίζονται) τα χειρόγραφα ενός ακόμα βιβλίου του με τίτλο «Creation» (Δη-
μιουργία), στα οποία υπήρχαν εξισώσεις οι οποίες έλυναν το πρόβλημα τής 
βαρύτητας και αντιβαρύτητας.

1 Το βιβλίο «Man in the Trap», που εκδόθηκε το 1967 από τον μαθητή και συνεργάτη του Ράιχ Elsworth Baker, (Έλσγουορθ 
Μπέικερ) συνιστά τη μοναδική συστηματική, συνεκτική και έγκυρη συνέχεια του έργου του Ράιχ πάνω στην ανάλυση του χαρα-
κτήρα. Ο Μπέικερ έχαιρε μεγάλης εκτίμησης από τη μεριά του Ράιχ, επειδή τον θεωρούσε ακέραιο, ανεξάρτητο, άριστο γνώστη 
της οργονομίας και από τα λίγα εκείνα άτομα που δεν προσβάλλονται εύκολα από συγκινησιακή πανούκλα. Μερικά γεγονότα 
είναι αποκαλυπτικά της τοποθέτησης του Ράιχ απέναντι στον Μπέικερ. Τον είχε ορίσει υπεύθυνο για την εκπαίδευση οργονομι-
στών γιατρών και του είχε εμπιστευθεί τη θεραπεία τριών μελών της οικογένειάς του. Επίσης σχεδίαζε να τον τοποθετήσει επικε-
φαλής του Νοσοκομείου Οργονομίας, το οποίο θα λειτουργούσε ως παράρτημα του Πανεπιστημίου Οργονομίας, που σκόπευε 
να ιδρύσει, αλλά δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει εξαιτίας του πειράματος όρανουρ και της επίθεσης ποικίλων συμφερόντων 
και της FDA εναντίον του και στο τέλος της ζωής του ζήτησε από τον Μπέικερ να συνεχίσει το έργο του. Πράγματι μετά μια 
δεκαετία – το 1967 - ο Έλσγουορθ Μπέικερ άρχισε να εκδίδει το περιοδικό «The Journal of Orgonomy», του οποίου η έκδοση 
συνεχίζεται έως σήμερα και τον επόμενο χρόνο - 1968 - ίδρυσε το Αμερικανικό Κολέγιο της Οργονομίας, (The American College 
of Orgonomy) τον μόνο οργανισμό που συνεχίζει το έργο του Ράιχ χωρίς διαστρεβλώσεις με πλήρη επιστημονική εγκυρότητα.
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Τα βιβλία τού Ράιχ σε τίτλους

* * *
«Der Function des Orgasmus. Zur Psychopathologie und zur Soziologie des 

Geschlechtslebens». («Η λειτουργία τού οργασμού: Σχετικά με την ψυχοπαθο-
λογία και κοινωνιολογία τής σεξουαλικής ζωής»).

«Der Einbruch Der Sexualmoral», («Η εισβολή τής σεξουαλικής ηθικής»).

«Der Sexuelle Kampf der Jugend», («Ο σεξουαλικός αγώνας των νέων»).

«Massenpsychologie des Faschismus», («Η μαζική ψυχολογία τού φασι-
σμού»).

«Dialekticher Materialismus und Pychoanalyse», («Διαλεκτικός υλισμός και 
ψυχανάλυση»).

«What is Class Consciousness», («Τι είναι ταξική συνείδηση»).

«Die Bione», («Τα βιόντα»).

«Τhe Discovery of the Orgone, Vol. I: The Function of the Orgasm», («Η ανακά-
λυψη τής οργόνης 1ος τόμος: Η λειτουργία τού οργασμού»).

«Character-Analysis». («Η ανάλυση τού χαρακτήρα»).

«Listen Little Man!» («Άκου ανθρωπάκο!»).

«The Discovery of the Orgone, Vol. 2: The Cancer Biopathy». (Η ανακάλυψη 
τής οργόνης 2ος τόμος: Η βιοπάθεια τού καρκίνου»).

«Ether, God, and Devil», («Αιθέρας, Θεός και Διάβολος»).

«Cosmic Superimposition», («Κοσμική υπέρθεση»).

«The Oranur experiment, First Report (1947-1951)», («Το πείραμα όρανουρ, 
πρώτη αναφορά»).

«The Orgone energy Accumulator: Its Scientific and Medical Use». («Ο συσ-
σωρευτής οργόνης: η επιστημονική και ιατρική του χρήση»).

«The Sexual Revolution», («Η σεξουαλική επανάσταση»).

«The Murder of Christ». («Η δολοφoνία τού Χριστού»).

«People in Trouble», («Άνθρωποι σε μπελάδες»).

«The Einstein Affair: Biographical Material», («Η υπόθεση Αϊνστάιν»).

«Contact with Space – Oranur Second Report (1951-1956)», («Επαφή με το 
Διάστημα – δεύτερη αναφορά στο όρανουρ»).

«Creation» («Δημιουργία»).
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Βιβλία και Περιοδικά με κείμενα τού Ράιχ που εκδόθηκαν 
μετά το θάνατό του

* * *
«Selected Writings». («Ανάλεκτα» - 557 σελίδες. Εκδόθηκε το 1960).

«Reich Speaks of Freud». («Ο Ράιχ μιλά για τον Φρόιντ - 296 σελίδες. Εκδόθη-
κε το 1967). Στην ελληνική γλώσσα από τις εκδόσεις Πύλη, με τίτλο «Ο Φρόιντ 
κι εγώ».

«The Journal of Orgonomy», («Το περιοδικό τής οργονομίας»), εκδίδεται συ-
νεχώς από το 1967 (δύο τεύχη ανά έτος), με κείμενα τού Ράιχ και συνεργατών 
του αρχικά και στη συνέχεια με κείμενα επιστημόνων, κυρίως μελών τού Αμε-
ρικανικoύ Κολεγίου τής Οργονομίας. Στην ελληνική γλώσσα «Το περιοδικό 
τής οργονομίας» έχει κυκλοφορήσει με την υποστήριξη και τη χρηματοδό-
τηση μελών τού Ελληνικού Συλλόγου Οργονομίας σε 12 τεύχη έως σήμερα.

SEX-POL ESSAYS, 1929-1934 (Δοκίμια σεξουαλικής πολιτικής, 1929-1934 – 
378 σελίδες. Εκδόθηκε το 1972). Κυρίως αποτελείται από την ένωση τριών 
βιβλίων τού Ράιχ «Διαλεκτικός υλισμός και ψυχανάλυση», «Η εισβολή τής σε-
ξουαλικής ηθικής», και «Τι είναι ταξική συνείδηση». Υπάρχουν και ορισμένα 
άλλα γραπτά τού Ράιχ.

«Early Writings, Volume One». («Πρώιμα γραπτά» - 332 σελίδες. Εκδόθηκε το 
1975).

«Children of the Future». («Τα παιδιά τού μέλλοντος» - 240 σελίδες. Εκδόθηκε 
το 1983). Στην ελληνική γλώσσα έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Αποσπε-
ρίτης.

«Record of a Friendship – The Correspondence of Wilhelm Reich and A. S. 
Neil. 1936-1952». («Το ιστορικό μιας φιλίας: η αλληλογραφία Βίλχελμ Ράιχ και 
Α. Σ. Νιλ» - 448 σελίδες. Εκδόθηκε το 1984). Στην ελληνική γλώσσα έχει κυκλο-
φορήσει από τις εκδόσεις Αποσπερίτης με τίτλο: «Η καταγραφή μιας φιλίας: Η 
αλληλογραφία μεταξύ Βίλχελμ Ράιχ και Α. Σ. Νιλ».

«Orgonomic Functionalism», («Οργονομικός λειτουργισμός»). Περιοδική έκ-
δοση τού Μουσείου Ράιχ από το 1990 έως το 1996).

SEX-POL ESSAYS, 1929-1934 («Δοκίμια σεξουαλικής πολιτικής, 1929-1934» 
– 378 σελίδες. Εκδόθηκε το 1972). Κυρίως αποτελείται από την ένωση τρι-
ών βιβλίων τού Ράιχ “Διαλεκτικός υλισμός και ψυχανάλυση”, “Η εισβολή τής 
σεξουαλικής ηθικής”, και “Τι είναι ταξική συνείδηση”. Υπάρχουν και ορισμένα 
άλλα γραπτά τού Ράιχ.
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«Passion of Youth: An Autobiography, 1897-1922». («Το πάθος τής νιότης: 
Μια αυτοβιογραφία» - 178 σελίδες. Εκδόθηκε το 1990). Στην ελληνική γλώσσα 
από τις εκδόσεις Ρέω.

«Beyond Psychology, Letters and Journals, 1934-1939». («Πέρα από την ψυ-
χολογία» - 256 σελίδες. Εκδόθηκε το 1994). Στην ελληνική γλώσσα από τις 
εκδόσεις Ρέω.

«American Odyssey: Letters and Journals, 1940-1947» («Η αμερικανική Οδύσ-
σεια» - 453 σελίδες». Εκδόθηκε το 1999).

«Where’s the Truth? Letters and Journals 1948-1957». «Πού είναι η αλήθεια;» 
- 272 σελίδες. Εκδόθηκε το 2012).

Η είσοδος τού Μουσείου Ράιχ, στο Όργονον τής κομητείας Ρέιντζλι στην πολιτεία Μέιν. Ο Ράιχ σε αυτή την περιο-
χή κατάφερε, μετά από χιλιάδες πειράματα, να κάνει συγκλονιστικές ανακαλύψεις, τις οποίες ένα στενόμυαλο και 
γεμάτο συμφέροντα επιστημονικό και πολιτικό κατεστημένο πολέμησε, δυσφήμησε και κατέπνιξε...
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Περιοδικά για την οργονομία και τον Ράιχ

* * *

«Towards Self Regulation: A Report by the Committee for Self-Regulation», 
(«Η πορεία προς την αυτορύθμιση: Μια αναφορά τής επιτροπής για την αυ-
τορύθμιση»), Εκδόθηκε ένα μόνο τεύχος με επικεφαλής έκδοσης την Lois 
Wyvell, 1949).

«Orgonomic Medicine». («Οργονομική ιατρική», κυκλοφόρησε σε δύο τεύχη 
με άρθρα τού Ράιχ, των Έλσγουορθ Μπέικερ, Τσέστερ Ρέιφελ και άλλων για-
τρών οργονομιστών, με επικεφαλής έκδοσης τον Μπέικερ. 1955-1956).

«International Zeitschrift fuer Orgonomie»,  («Διεθνές περιοδικό τής Οργο-
νομίας», κυκλοφόρησε στο Ισραήλ, με επικεφαλής έκδοσης τον γιατρό οργο-
νομιστή Walter Hoppe, περιέχοντας κυρίως δύσκολα περιστατικά από άτομα 
που θεραπεύτηκαν ύστερα από τη χρήση συσσωρευτή οργόνης, 1950-53).

«The Journal of Orgonomy», («Το περιοδικό τής οργονομίας»), εκδίδεται συ-
νεχώς από το 1967 (δύο τεύχη ανά έτος), με κείμενα τού Ράιχ και συνεργατών 
του αρχικά και στη συνέχεια με κείμενα επιστημόνων, κυρίως μελών τού Αμε-
ρικανικoύ Κολεγίου τής Οργονομίας. 

Στην ελληνική γλώσσα «Το περιοδικό τής οργονομίας» με επιλεγμένα άρθρα 
από το ομώνυμο αμερικανικό περιοδικό έχει κυκλοφορήσει με την υποστή-
ριξη και τη δωρεάν παροχή εργασίας και με τη χρηματοδότηση μελών τού 
Ελληνικού Συλλόγου Οργονομίας σε 12 τεύχη έως σήμερα, 1987-2000. Σχεδι-
άζεται να αρχίσει εκ νέου η έκδοσή του).

«Offshoots of Orgonomy», Περιοδικό που εξέδιδε η επικεφαλής των εκδόσε-
ων τού Ράιχ, Lois Wyvell, η οποία υπήρξε για πολλά χρόνια η προσωπική του 
γραμματέας, ένα άτομο που ο Ράιχ εμπιστευόταν απόλυτα. Ειδικό ενδιαφέρον 
έχει η σειρά άρθρων σε συνέχειες γραμμένων από την Γουίβελ για τον Ράιχ, 
επειδή περιγράφονται πολλές ενδιαφέρουσες και άγνωστες λεπτομέρειες για 
την προσωπικότητα και τις απόψεις του. Το περιοδικό εκδιδόταν μεταξύ των 
ετών 1980 – 1987.

«Orgonomic Functionalism», («Οργονομικός λειτουργισμός». Περιέχει κεί-
μενα τού Ράιχ. Επικεφαλής έκδοσης η διευθύντρια τού Μουσείου Ράιχ Mary 
Boyd Higgins και ο Chester M. Raphael, M.D. Εκδιδόταν από το «The Wilhelm 
Reich Infant Trust Fund», 1990-1996).(1)

1 Όπως ανακοίνωσε το Μουσείο Ράιχ η έκδοση τού περιοδικού διακόπηκε (δυστυχώς) για οικονομικούς λόγους.
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Βιβλία τού Ράιχ που κυκλοφορούν στα ελληνικά

* * *
Διευκρίνιση: Οι τίτλοι βιβλίων με πλάγια γράμματα δεν προέρχονται από τίτλους 

βιβλίων τού Ράιχ, αλλά από άρθρα του, μπροσούρες ή άλλες περιεκτικότερες ερ-
γασίες του.

“Ο Αιθέρας ο Θεός και ο Διάβολος”. Από δύο εκδοτικούς οίκους: Πύλη και 
Αποσπερίτης.

“Άκου Ανθρωπάκο”. Από τρεις εκδοτικούς οίκους: Αποσπερίτης και Πύλη και 
Μίνωας.

“Η Ανάλυση τού Χαρακτήρα”. Από δύο εκδοτικούς οίκους: Καστανιώτη και 
Εγνατία.

“Η Βιοηλεκτρική Θεωρία τής Σεξουαλικότητας και τού Άγχους”. Εκδόσεις 
Αποσπερίτης.

“Η Βιοπάθεια τού Καρκίνου”. Εκδόσεις Άκμων.

“Διαλεκτικός Υλισμός και Ψυχανάλυση”. Από δύο εκδοτικούς οίκους: Γραμμή 
και Ελεύθερος Τύπος.

“Η Δολοφονία τού Χριστού”. Από δύο εκδοτικούς οίκους: Πύλη και Αποσπε-
ρίτης.

“Η Εισβολή τής Σεξουαλικής Ηθικής”. Από δύο εκδοτικούς οίκους: Πύλη και 
Καστανιώτη.

“Το Ένστικτο τού Θανάτου”. Εκδόσεις Καστανιώτη.

“Ερωτισμός και Αυτοερωτισμός - 4 μελέτες πάνω στη σεξουαλικότητα”. Εκδόσεις 
Ελεύθερος Τύπος.

“Ο Θωρακισμένος Άνθρωπος”. Εκδόσεις Καστανιώτη.

“Η Κοσμική Υπέρθεση”. Εκδόσεις Καστανιώτη.

“Η Λειτουργία τού Οργασμού”. Εκδόσεις Δίδυμοι. (Πολύ κακή η μετάφραση 
αυτού τού βιβλίου).

“Η Λειτουργία τού Οργασμού”. Εκδόσεις Άνθρωπος - Μέτρο. (Αποτελεί ωμή 
λογοκρισία στις απόψεις τού Ράιχ από τον εκδότη).

“Η Λίμπιντο”. Εκδόσεις Πύλη.

“Η Μαζική Ψυχολογία τού Φασισμού”. Εκδόσεις Μπουκουμάνη.

“Ο Μαζοχιστικός Χαρακτήρας”. Εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος.
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“Το Ξεπέρασμα τού Οιδιπόδειου Συμπλέγματος”. Εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος.

“Ορμή και Ηδονή”. Εκδόσεις Πύλη.

“Τα Παιδιά τού Μέλλοντος”. Εκδόσεις Αποσπερίτης.

“Η Πάλη των Τάξεων και η Ψυχανάλυση”. Εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος.

“Ο Παρορμητικός Χαρακτήρας”. Εκδόσεις Πύλη.

“Οι Ρίζες τής Σεξουαλικής Καταπίεσης”. Εκδόσεις. Ελεύθερος Τύπος και Χαρα-
κίρι.

“Σεξουαλική Επανάσταση”. Εκδόσεις Ράππα και εκδόσεις Ολκός.

“Η Σεξουαλική Κρίσις”. Εκδόσεις εφημερίδα «Ανεξάρτητος». (Πρόκειται για ένα 
μέρος από το βιβλίο τού Ράιχ «Η Σεξουαλική Επανάσταση». Κατέχει ωστόσο 
ένα ιστορικό ρεκόρ, γιατί είναι το πρώτο βιβλίο τού Ράιχ που κυκλοφόρησε 
στην Ελλάδα, το 1934, σε μια έντονα πουριτανική εποχή όπου κανείς δεν τολ-
μούσε να μιλήσει π.χ. για τη σεξουαλικότητα των εφήβων... Αξίζει επίσης να 
αναφερθεί ότι ο εκδότης τής εφημερίδας δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από το 
εμπορικό δαιμόνιο των σημερινών. Διέθετε το βιβλίο τού Ράιχ με το σύστημα 
των κουπονιών. Όπως έγραφε:

“Το βιβλίο τού Δρος Γουλ. Ράιχ διατίθεται με 7 δελτία και 5 δραχμές”)....

“Ο Συσσωρευτής Οργονοενέργειας - η Ιατρική και Επιστημονική του Χρήση”. 
Εκδόσεις Κοροντζή.

“Ταξική Συνείδηση και Σεξουαλική Χειραφέτηση”. Εκδόσεις Διεθνής Βιβλιο-
θήκη.

“Υπόθεση Αϊνστάιν”. Εκδόσεις Σπηλιώτη.

“Ο Φρόιντ κι Εγώ”. Εκδόσεις Πύλη.

“Χειρόγραφα Βιοφυσικής”. Εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος.

“Χειρόγραφα Οργόνης - το πείραμα oranur”. Εκδόσεις Σπηλιώτη.

«Συγκινησιακή πανούκλα». Εκδόσεις ΡΕΩ.

«Το πάθος τής νιότης». Εκδόσεις ΡΕΩ.
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ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΪΧ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΖΟΥΝ

* * *
«Man in the Trap», τού Elsworth Baker. Αφορά τη μόνη επιστημονική και συ-

στηματική καταγραφή τής επιστήμης τής ιατρικής οργονομίας. Βιβλίο ανω-
τάτου επιπέδου, που θα έπρεπε να διδάσκεται σε όλες τις πανεπιστημιακές 
σχολές γραμμένο από τον γιατρό οργονομιστή Έλσγουορθ Μπέικερ, μαθητή 
τού Ράιχ, που ο Ράιχ τον εκτιμούσε περισσότερο από όλους. Ενόσω ζούσε 
τον όρισε υπεύθυνο για την εκπαίδευση γιατρών οργονομιστών, ενώ του είχε 
εμπιστευθεί και τη θεραπεία μελών τής οικογενείας του.

(Collier Books, New York).

«The Emotional Plague - The Root of Human Evil» τού γιατρού οργονομιστή 
Charles Konia. Αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα κολοσσιαίο επίτευγμα δεδομένου 
ότι αποκαλύπτει με επιστημονικό και συστηματικό τρόπο τη δράση τής συ-
γκινησιακής πανούκλας στον  κοινωνικό χώρο. Η ύπαρξη, οι τρόποι κάλυψης 
και οι τρόποι λειτουργίας τής συγκινησιακής πανούκλας, όπως ονόμασε ο 
Ράιχ το φαινόμενο τής καταστροφικής κοινωνικής δραστηριότητας, είναι μια 
τεράστια ανακάλυψη, που δεν έχει γίνει έως σήμερα κατανοητή από τις καθ’ 
ύλην αρμόδιες επιστήμες τής ψυχιατρικής, ψυχολογίας και πολιτικής - κοινω-
νικής ανθρωπολογίας. 

(ACO Press P.O. Box 490 Priceton, NJ 08542).

«Wilhelm  Reich and Orgonomy» τού Ola Raknes. Το μόνο που μπορεί να ανα-
φερθεί γι’ αυτό το βιβλίο είναι ότι αποτελεί έξοχη παρουσίαση των θεωριών, 
ανακαλύψεων, αλλά και τής προσωπικής πορείας τού Ράιχ.

(Penguin Books – Baltimore, Maryland).

«My Eleven  Υears With Wilhelm Reich» τού Elsworth Baker.  Συγκλονιστική 
παράθεση τής ιστορικής εξέλιξης των ανακαλύψεων όσο και τής δράσης του 
Ράιχ και των συνεργατών του στις ΗΠΑ. 

(ACO Press P.O. Box 490 Priceton, NJ 08542).

«Before the Begining of Time» τού Jacob Meyerowitz. Πρόκειται για ένα πολύ 
δύσκολο βιβλίο επειδή ο συγγραφέας του βαδίζοντας στα βήματα τού Ράιχ 
όχι μόνο διασαφηνίζει ζητήματα για τον οργονομικό λειτουργισμό και την ορ-
γονομετρία, αλλά επιχειρεί να εξελίξει τις ανακαλύψεις τού Ράιχ . Ο οργονομι-
κός λειτουργισμός, συνιστά τεράστιο βήμα προς έναν καλύτερο τρόπο σκέ-
ψης. Είναι μια ανακάλυψη που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την ανάλυση τού 
χαρακτήρα, τη λειτουργία τού οργασμού και των βιόντων, επειδή αφορά τον 
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τρόπο σκέψης, ο οποίος όπως αναφέρει ο ίδιος ο Ράιχ, τον οδήγησε στην απο-
κάλυψη των βαθύτερων μυστικών τής οργονοενέργειας.(1) (RRP Publishers).

«Wilhelm Reich in Denmark» από την Ellen Siersted. Πρόκειται για μπροσού-
ρα - βιβλίο, στην οποία περιγράφονται οι υπόγειες μεθοδεύσεις από τα ηγετι-
κά κλιμάκια τής χώρας, ψυχιάτρους και άλλα άτομα για την εκδίωξη τού Ράιχ 
από τη Δανία. Με την ίδια μπροσούρα αντιλαμβανόμαστε ταυτόχρονα τη με-
γάλη εκτίμηση που είχε κερδίσει ο Ράιχ σε χώρους επιστημόνων και διανοου-
μένων. 

 «A Book of Dreams», γραμμένο από το γιό τού Ράιχ, Peter Reich. Είναι μια 
μυθιστορηματική, συγκινητικά αλλά και αρκούντως σαφής περιγραφή των 
πραγματικών και δραματικών γεγονότων τής ζωής τού Ράιχ με τα μάτια ενός 
παιδιού.

(Η πρώτη κυκλοφορία τού βιβλίου από τις εκδόσεις  Picador και η δεύτερη 
από τις εκδόσεις E. P. Dutton).

«Wilhelm Reich and the Cold War» τού εκδότη και δημοσιογράφου - ερευνη-
τή Jim Martin. Εξαιρετική έρευνα, εκτός ορισμένων πολύ λίγων σημείων που 
καλύτερα θα ήταν να μην συμπεριλαμβάνονταν, με την οποία αποκαλύπτεται 
μεταξύ άλλων η δράση πρακτόρων στο στενό κύκλο τού Ράιχ, αλλά και ευρύ-
τερα όπως και η σχέση του με άτομα που βρίσκονταν στα ανώτατα κλιμάκια 
τής αμερικανικής κυβέρνησης, ένα γεγονός που από τους βιογράφους του 
έχει εκτιμηθεί ως μια από τις ενδείξεις τής υποτιθέμενης τρέλας του. 

(Flatland Books, California, USA).

«Fury on Earth» τού Myron Sharaf. Το βιβλίο αυτό παρέχει πολύ αξιόλογη και 
αναλυτική περιγραφή τής ζωής και των ανακαλύψεων τού Ράιχ αν και υπάρ-
χουν λίγα αλλά σημαντικά λάθη και είναι σαφή αρκετά στοιχεία καλυμμένης 
εχθρότητας τού συγγραφέα προς τον Ράιχ.

(Hatchinson & Co, Publishers, LtD).

«Record of a Friedship», βιβλίο γραμμένο από τον ιδρυτή τού αντιαυταρχικού 
σχολείου Σάμερχιλ, Αλέξανδρο Νιλ. Είναι η παράθεση τής αλληλογραφίας των 
δύο ανδρών με εξαιρετικά αποκαλυπτικό περιεχόμενο. 

(Κυκλοφορεί στα ελληνικά σε δύο τόμους με τίτλο «Η καταγραφή μιας φιλίας 
- Η αλληλογραφία Βίλχελμ Ράιχ και Α. Σ. Νηλ», εκδόσεις «Αποσπερίτης»).

«Wilhelm Reich: A Personal Biography», τής Ilse Ollendorff. Πρόκειται για βι-
ογραφία τού Ράιχ από τη δεύτερη σύζυγο του, που σχεδόν στο σύνολό της 
δίνει την αποτύπωση τής ιστορικής αλήθειας, εκτός ελάχιστων σημείων στα 

1 Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι για τους κάθε είδους «ραϊχικούς», ακόμα και άλλους που αυτοπροβάλλονται ως συνεχιστές 
του έργου του Ράιχ, αυτός ο τρόπος σκέψης παραμένει άγνωστη περιοχή. Ο οργονομικός λειτουργισμός εξελίσσεται σήμερα 
μόνο από το Αμερικανικό Κολέγιο της Οργονομίας μέσω της διεξαγωγής των τακτικών Σεμιναρίων Οργονομετρίας.
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οποία υπεισέρχονται προσωπικές κρίσεις.

(Discus Books/Published by Avon). 

«Wilhelm Reich VS the USA», τού Jerome Greenfield. W.W. Norton. Πολύ καλή 
και αποκαλυπτική έρευνα για τα γεγονότα που συνέβησαν κυρίως γύρω από 
τη δικαστική δίωξη τού Ράιχ.

«Saharasia - the 4000 BCE Origins of Child Abuse, Sex-repression and Social 
Violence in the Deserts of the Old World», τού James DeMeo. Natural Energy 
Works

Ένα βιβλίο που επεκτείνει τις ανακαλύψεις τού Ράιχ στο βάθος τής ιστορίας. 
Εξαιρετική έρευνα!

«In Defense of Wilhelm Reich: Opposing the 80-Years’ War of Mainstream 
Defamatory Slander Against One of  the 20th Century’s Most Brilliant 
Physicians and Natural Scientists», τού James DeMeo. Natural Energy Works.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί έξοχο, αλλά μικρότατο δείγμα τής σχεδόν παγκό-
σμιας συκοφαντίας και διαστρέβλωσης που δέχθηκε το επιστημονικό έργο 
και η προσωπικότητα  τού Βίλχελμ Ράιχ.

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

Πρόκειται για μια έξοχη έρευνα από τον πανεπιστημιακό James Strick  σχε-
τικά με το αμφισβητούμενο ζήτημα τής ύπαρξης ή όχι των βιόντων.  Ο καθη-
γητής Stricκ αποδεικνύει με το βιβλίο του ότι τα βιόντα είναι μια απολύτως 
υπαρκτή ανακάλυψη τού Ράιχ και επιπλέον αναδεικνύει την ιδιοφυΐα τού Ράιχ 
με τις άριστες δυνατότητες έρευνας και πειραματισμού του στην περιοχή τής 
βιολογίας, ένα επιστημονικό τομέα που δεν είχε σπουδάσει.
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ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΪΧ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

* * *
 «Αγάπη και Οργασμός», τού Αλεξάντερ Λόουεν. Εκδόσεις Καστανιώτη. (Ο 

Λόουεν δεν προσπαθεί καν να ερμηνεύσει τον Ράιχ. Μαθητής του, που στην 
πορεία «ξέχασε» τις κυριότερες ανακαλύψεις του και προσάρμοσε τη θεωρία 
τού δασκάλου του στα δικά του μέτρα, δεδομένου ότι - έτσι κι αλλιώς -, δεν 
την είχε μάθει σε βάθος).

 «Βίλχελμ Ράιχ - η Ζωή και το Έργο του», τού Ντέιβιντ Μποαντέλα, εκδόσεις 
Πύλη. (Ο μόνος από τους ερμηνευτές τού Ράιχ, που φαίνεται να είναι ενήμε-
ρος για το μεγαλύτερο μέρος των ανακαλύψεών του. Πάντως αν και πρώην 
δάσκαλος που έμαθε για την οργονομία από ένα φίλο του αρχιτέκτονα, πα-
ριστάνει τον ειδικό και με (δηλητηριώδη) άγνοια την οποία ομολογεί προς το 
τέλος τού βιβλίου του κρίνει την προσωπικότητα του Ράιχ, χωρίς ποτέ να τον 
έχει δει.

 Ίσως το γεγονός ότι ο Ράιχ δεν τον δέχθηκε για εκπαίδευση κρίνοντας ταυτό-
χρονα ότι η δραστηριότητα τού Μποαντέλα και τού φίλου του Ρίτερ, δεν είχαν 
σχέση με την οργονομία, να εξηγεί την «άποψή» του ότι ο Ράιχ τρελάθηκε στο 
τέλος τής ζωής του. 

Ωστόσο, αν και όλα τα νεότερα ντοκουμέντα που έχουν δει το φως τής δη-
μοσιότητας, τα οποία αγνοούσε ο Μποαντέλα, όταν δογμάτιζε μέσα από τις 
σελίδες τού βιβλίου του, αποδεικνύουν ότι όλοι οι ισχυρισμοί τού Ράιχ στηρί-
ζονταν σε πραγματικά γεγονότα και δεν ήταν προϊόντα ενός διαταραγμένου 
μυαλού, δυστυχώς ο συγγραφέας δεν έδειξε ποτέ την κατάλληλη γενναιότη-
τα ώστε να γράψει ένα κείμενο με το οποίο να ζητά συγγνώμη από τους ανα-
γνώστες του. 

 «Βιοενέργεια. Η Θεωρία και η πρακτική τού Βίλχελμ Ράιχ και των Διαδόχων 
του». Του Ζορζ Λαπασσάντ. Εκδόσεις Ανδρομέδα. (Έως ένα σημείο σωστή, 
αλλά εμφανής η άγνοια τού συγγραφέα για την εξέλιξη των ανακαλύψεων 
τού Ράιχ στις ΗΠΑ, γεγονός που το ομολογεί, ενώ παραδόξως γνωρίζει τις 
“θεραπευτικές” ιδέες που ξεπήδησαν από δεύτερης κλάσης ακολουθητές – 
διαστρεβλωτές τού Ράιχ και τής οργονομίας. Στη δουλειά αυτών βασίζει σε 
μεγάλο μέρος - τη λαθεμένη από εκεί και πέρα - επιχειρηματολογία του).

 «Εγχειρίδιο Συσσωρευτή Οργόνης». Του Τζέιμς Ντεμέο. Εκδόσεις Κοροντζή. 
Χρήσιμο και σωστό βιβλίο για κάθε έναν που θέλει να πληροφορηθεί καλύτε-
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ρα τα σχετικά με τον συσσωρευτή οργόνης.

 «Η Νέα Ερωτική Αναρχία». Των Πασκάλ Μπρινέρ και Αλέν Φινκελκρό. Εκδό-
σεις Αστάρτη. (Μια απίθανη διαστρέβλωση των ανακαλύψεων τού Ράιχ. Προ-
φανώς οι συγγραφείς δεν έχουν κατανοήσει ούτε κατ’ ελάχιστο το έργο του 
και παραδόξως, ασχολούνται με αυτόν και τις ανακαλύψεις του).

 «Η Σεξουαλική Καταπίεση κατά τον Βίλχελμ Ράιχ». Του Michel Cartier. Εκ-
δόσεις Νέος Παλμός. (Ένα ακόμη συνονθύλευμα ιδεών. Είναι καταπληκτικό 
πόσο λίγο ο συγγραφέας έχει καταλάβει τι εννοούσε για τη σεξουαλικότητα 
ο Ράιχ, ή στην καλύτερη περίπτωση, πόσο λίγο μελέτησε τα σχετικά κείμενα 
τού Ράιχ).

«Οργονοενέργεια. Η Απάντηση στην Πυρηνική Αυτοκτονία». Του Τζέρομ 
‘Ιντεν. Εκδόσεις Βιβλιοθήκη τής Οργονομίας. Χρήσιμο για μια ευρύτερη κατα-
νόηση τού φαινομένου όρανουρ.

 «Ο Ράιχ για Αρχαρίους». Του Ντέιβιντ Μαϊρόβιτς. Εκδόσεις Επιλογή. (Γεμάτο 
μισές αλήθειες και μισά ψέματα. Μια πραγματικά έξυπνη διαστρέβλωση των 
απόψεων τού Ράιχ).

 «Ράιχ : Τρόπος Χρήσης». Του Ζ. Π. Βουαγιέ. Εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος. (Ο 
συγγραφέας έχει κάνει μια κάποια προσπάθεια να κατανοήσει τον Ράιχ, αλλά 
η σκέψη του και τα συμπεράσματά του από ένα σημείο και πέρα δεν σχετίζο-
νται με την ιστορική πραγματικότητα).

  «Τι Είπε Πραγματικά ο Ράιχ». Του Μισέλ Καρτιέρ. Εκδόσεις Γλάρος. (Μια άπο-
ψη αρκούντως χολερική).

«Φρόιντ, Ράιχ, Γιουνγκ κ.α. - Η σεξουαλική διαφώτιση τού μικρού παιδιού». 
Εκδόσεις Επίκουρος. Χωρίς καμία αξία.

«Ψυχοθεραπεία - θεωρίες και πρακτικές από τον Φρόυντ μέχρι σήμερα» - Τό-
μας Κίρναν. Εκδόσεις Επίκουρος. Μια περιγραφή των διαδόχων τού Φρόιντ, 
«όπως το αναφέρει και ο τίτλος) χωρίς καμία επιστημονική βάση, αν κρίνου-
με από τις απίστευτες αθλιότητες, τα επιστημονικά λάθη και τις κραυγαλέες 
ιστορικές ανακρίβειες που αναφέρει ο συγγραφέας για τον Βίλχελμ Ράιχ. Απο-
τελεί τον ορισμό τής συγγραφικής αθλιότητας πέρα ώς πέρα. 
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Οι ανακαλύψεις του

Aνθρωπάκια εξαρτημένης επιστήμης

σαλτιμπάγκοι τής πολιτικής

ιδεολόγοι τής δεκάρας

δημοσιογράφοι φερέφωνα,

υποστηρικτές τής θεσούλας,

χυδαίοι κονομισάριοι, 

πράκτορες μυστικών υπηρεσιών,

όργανα τής τάξης και κάθε λογής παράταξης,

θρησκόληπτοι τυφλόμυγες,

φαρισαίοι ηθικολόγοι,

ψυχικά διαταραγμένοι,

σεξουαλικά ακρωτηριασμένοι,

ταρατατζούμηδες κρατικοί λειτουργοί,

μεγαλόσχημοι αερολόγοι,

σκουπιδοτενεκέδες –ισμών και καταποντισμών

κάθε λογής τρωκτικά,

συκοφάντησαν εντέχνως ή ασυστόλως

τον ιδιοφυέστερο επιστήμονα τού 20ού αιώνα

και ίσως όλων των αιώνων.

Προσπάθησαν να τυλίξουν το έργο τού Ράιχ
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με τη χλεύη τής παράνοιας

και την ομίχλη τής ιστορίας,

αλλά δεν κατάφεραν να εξαφανίσουν

τις κολοσσιαίες ανακαλύψεις του

καίγοντας τα βιβλία του

και ρίχνοντάς τον στη φυλακή όπου τον δολοφόνησαν.

Το διάβα τού χρόνου τις έκανε

να δείχνουν απρόβλεπτες

περίεργες και μερικές φορές αλλόκοτες

αλλά πάντα πραγματικές

με την κοχλάζουσα δημιουργία τής φύσης

η κόκκινη κλωστή που τις ενώνει,

ανθίζοντας αντί να σαπίζουν,

ευωδιάζοντας όμορφες κι αληθινές

αντί να δείχνουν γερασμένες και ξεπερασμένες.
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Στο άνω μέρος ένας σωλήνας κενού 0,5 mm φωτοβολεί με λευκό - μπλε φως ύστερα από παραμονή του σε συσσωρευτή 
οργόνης για 3-4 εβδομάδες. Ο Ράιχ τροφοδοτούσε τα ηλεκτρόδια στις δύο άκρες τού σωλήνα με 100 έως 1.000 βολτ 
καταφέρνοντας να παράγει φωταύγεια ορατή διά γυμνού οφθαλμού, η οποία υπό άλλες συνθήκες απαιτεί φόρτιση 
50.000 βολτ.  Το αξιοσημείωτο ήταν ότι φωταύγεια εμφανιζόταν και με απλή τριβή φορτισμένου οργανικού υλικού! 
Ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι ότι στη διάρκεια των ετών χαμηλής ηλιακής δραστηριότητας δεν εμφανιζόταν φω-
ταύγεια στους σωλήνες κενού! Τα αποτελέσματα αυτού τού συγκλονιστικού πειράματος φωταύγειας σωλήνων κενού 
ανακοινώθηκαν από τον Ράιχ το 1949 και έκτοτε έχουν επαληθευτεί δύο φορές. Δείτε και το άρθρο «Orgone Charged 
Vacuum Tubes», by Thomas Nieborowski. «The Journal of Orgonomy» Vol. 36 No 1. Η κάτω φωτογραφία απεικονίζει 
έναν σωλήνα κενού όπως εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο Ράιχ, στο Όργονον, τής κωμόπολης Ρέιντζλι, στην πολιτεία 
Μέιν των ΗΠΑ.
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