
The Expressive Language of the living. - Reich, Character Analysis, p. 355-368

הבעה רגשית  מחוברת לקשר – זו דרכו של האורגניזם לספר את שמתרחש בתוכו, ללא מילים. ככל שיש, או היתה
ואמפתי– האורגניזם יהיה נגיש, חי, זורם.את הביטוי הרגשי באופן קשובפוגשתהיסטוריה סביבתית ש

מאמר זה הוא אחד משני מאמרים מכוננים בכך שהם מסמנים את המעבר של רייך מהיותו פסיכואנליטיקאי, להיותו
מטפל של גוף.

רייך מתייחס במאמר זה לשורשים העמוקים ביותר של רגש וביטויו, לפעימתיות הפלסמטית, ולהשפעה של
The“אומר:הואזה,לפרקשקדםבפרקזו.תנועהעלהסביבהשלמיטיביםהלאהאספקטים road between vital

experiencing and inward dying is paved with disappointments in love.”

קריאת הפרק הזה היא הזדמנות להכיר את "שפת האם" של התחום שלנו.

התפיסה הקלינית של רייך היא רדיקלית, ואם תרצו קיצונית, אוטופית, טוטאלית– הוא מדבר על ניתוץ מבנים
הגנתיים (חסימות), העלמתן, ולא, למשל על ריכוך, המסה, החלשה. הבנה עמוקה שלו דורשת הבנה וידע אנטומי.
בביוגרפיה שלו יש הסברים פסיכולוגיים לזה… אבל זו שפה חכמה, אינטואיטיבית לנו במידה רבה, במיוחד למי

מאתנו שמכירים את יסודות הפסיכואנליזה מחד ואת הגוף שלנו מאידך, ובעיקר היא מבטאת אתיקה עמוקה, שגם
סיבכה אותו, באופן פרדוכסלי - או לא - באמריקה אם הקפיטליסטיזם החזירי. ולא סתם פוליטיקה מוזכרת כאן. כי

בלי פוליטיקה אין פסיכולוגיה, וודאי וודאי שאין טיפול.

פרק זה מהווה את הבסיס לחשיבה של אנליזה ביואנרגטית, ופרק זה עוסק בבעה הרגשית, עם התמקדות בהבעה
קרקטרולוגית.

תפקיד הרגשות בתרפיית האורגון..1

לפני גילוי תרפיית האורגון שלו (זה הגלגול הכי מאוחר, הכי רדיקלי, ויש אומרים הכי מטורף של התראפיה
האנרגיה הנפשית משריון הקרקטר והשריון השרירי,היתה שיחרוראנליזה הקרקטרולוגיתהרייכיאנית),  מטרת ה

1935מ-והווגטותרפיה,1934עד1926מ-רייךידיעלפותחאנליסיס(הקרקטרהאורגסטי.הפוטנציאלוהשגת

והלאה. )

הישום של מושגים ממדעי הטבע שקשורים באנרגיה לתהליכים שקשורים בחיי הנפש הפך את הצורך להטביע
מושגים חדשים לטכניקות חדשות. לכן בתרפיית האורגון העיסוק מתמקד בצורה פיסית טהורה של אנרגיה (בניגוד

לאופן שפרויד למשל דיבר על אנרגיה כאנרגיה פסיכית).

הממשי.בגוףלעיסוקהקרקטרמניתוחעברבטיפולהדגש,1935ב-רייך)ידי(עלהתגלההאורגסטיכשהרפלקס

המונח וגותרפיה הוטבע כדי לאפשר את השינוי בדגש זה, כיוון שמשלב זה האנליזה הקרקטריאלית כללה עבודה

Character"נקראהולכןונפשית,פיסיתברמה Analytic Vegetotherapy,"הפןעםעבודהאתאחדבמונחלכלולכדי

הפיסי והנפשי.

פועלת באורגניזם חיאנרגיית אורגון (אנרגיה שרייך כביכול גילה כאנרגיה ייחודית שנמצאת בקוסמוס וגם בגוף החי)

כאנרגיה ביולוגית ספציפית. ככזו, היא שולטת בכל האורגניזם; מובעת ברגשות כמו גם באופן ביופיסי בתנועתיות של

אברי הגוף. בפעם הראשונה הפסיכיאטריה (פרקטיקה שמטפלת בנפש) מעוגנת בתהליכים אוביקטיביים וטבעיים.



לגירויותגובתןאמבותעםניסוייםמתוךגםהחוצה"."לדחוףאוהחוצה""לזוזהוארגש--e-motionהמילהפירוש

חשמלי, ניתן לאמר שרגש הוא למעשה תנועה פלסמטית. גירוי מענג משפיע על תנועתיות  של הפרוטופלזמה

מרכזלכיווןמהפריפריההפרוטופלסמהשלנסיגה-re-motionל-יגרוםמענג,לאוגירויהפריפריהלכיווןמהליבה

האורגניזם. יש כאן זהות פונקציונאלית בין התנועה הפיסיקאלית של הפרוטופלסמה, לבין רגשות – זהות בין שני

כיווני זרימה מנוגדים, לרגשות מנוגדים – עונג וחרדה.  זוהי תנועה דו כיוונית – אקסיטציה ביופיסית של פלסמה

מיתרגמת לתחושה, ותחושות מיתרגמות לתנועה פלסמטית. למעשה אקטיבציה של רגשות שמוחזקים על ידי

השריון השרירי הן באמצעות אנליזה קרקטרולוגית, כלומר על ידי "נגיעה" באמצעות מילים, או כשאנחנו משחררים

אותם מהשריון השרירי באמצעות וגטותרפיה (עבודה גופנית) - בשני המקרים אנחנו מייצרים אקסיטציות ותנועות

פלסמטיות. (זוהי אבחנה חשובה של רייך, שלמעשה מקשרת כל עבודה רגשית, הן מילולית והן גופנית,  להתרחשות

גופנית). זו הסיבה לקביעה של רייך לפיה הן עבודה גופנית והן אנליזה קרקרולוגית נכללים ב"תרפיית האורגון".

לדבריו, מה שזז בתהליך זה היא אנרגיית האורגון, שמוכלת בנוזלי הגוף. למעשה, המובליזציה של זרימה פלסמטית

ושל רגשות באורגניזם זהה למוביליזציה של אנרגיית האורגון. האינדיקציות הקליניות למוביליזציה זו באות לידי

ביטוי באופן ברור בשינויים בפונקציות וסקולאריות– כאלה שקשורות בזרימת דם. בין אם אנחנו מעוררים זכרונות,

"שוברים" (=מרככים, ממוססים...) מנגנוני הגנה, או מפחיתים מתחים כרוניים, אנחנו בסופו של דבר עובדים עם

אנרגיית האורגון של המטופל. ההבדל בטכניקות השונות נעוץ ביעילות שלהן. למשל, העלאת זכרון לא יכולה להשיג

את אותה חווייה רגשית כמו למשל שחרור של בלוק בסרעפת. המטרה בטיפול היא מוביליזציה של זרימה

פלסמטית. אם אנחנו מתייחסים לאחידות של האורגניזם באופן פרקטי, הרי שאי אפשר לפרק אורגניזם חי לאכויות

קרקטרולוגיות מחד, שרירים מאידך, ובנוסף לתיפקוד פלסמטי.

בתרפית האורגון העבודה מתמקדת בליבה הביולוגית של האורגניזם, שטכנית מתורגמת למערכת הפלסמה. זהו

צעד משמעותי בתקופה זו, שאומר שאנחנו עוזבים את הספרה הפסיכולוגית, ונכנסים למחוז של תיפקודים

פרוטופלסמטיים, שהולכים אפילו מעבר לפיסיולוגיה של עצבים ושרירים. פוקוס זה יוצר, לדברי רייך, שינוי דרמטי

בפרקטיקה הביופסיכיאטרית. לא עובדים כבר רק על קונפליקטים (פן מרכזי בפסיכואנליזה הקלסית) או

Characterה-שלבעבודהמרכזיפן(שהיתההשתריינויות, Analysis(עצמו.החיהאורגניזםעלאלא

תנועה הבעתית פלסמאטית וביטוי רגשי..2

קשה להגדיר אורגניזם אנושי חי במונחים פונקצינאליים. האורגניזם החי מתפקד מעבר למונחים מילוליים, בזמן

שפסיכולוגיה מתמקדת במילים. דיבור הוא תיפקוד ביולוגי של ביטוי בשלב התפתחות גבוה. התיפקוד של

אורגניזמים חיים הוא מעבר לשימוש בצליל כדרך ביטוי.

השפה נגזרת מתחושות שניתפסות על ידי אברי הגוף. האורגניזם האנושי מבטא את עצמו בתנועות הבעתיות.

תנועה הבעתית היא מאפיין מורש של הפרוטופלסמה, המבדיל בין אורגניזם חי לאורגניזם לא חי. המשמעות של

"שמשמעותו,e-motionלמעשההיאזותנועהזז.ולכןהחוצה",עצמו"לוחץהחיהבמערכתשמשהוהיאהבעה



תנועה החוצה". באותו זמן, זוהי תנועה הבעתית.  התהליך הפיסיולוגי של האמוציה הפלסמטית או של תנועה

אקספרסיבית קשור באופן בלתי נפרד לנתינת משמעות שאנחנו קוראים לה "ביטוי רגשי". באופן כזה, התנועה של

הפרוטופלסמה היא ביטוי של רגש, ורגש או ביטוי של אורגניזם קשור לתנועה. בהקשר זה, אנחנו יודעים שיש גם

הבעה של בני אדם שנובעת מחוסר תנועה או נוקשות.

שפה נובעת מתפיסה של תנועתיות פנימית ותחושות באברים שונים, והמילים שמתארות תנאים רגשיים משקפות

את התנועה ההבעתית של האורגניזם החי שמתכתבת עם תפיסה זו.

למרות ששפה משקפת את התנאים הפלסמטיים של רגש באופן ישיר, היא עדיין לא יכולה לגעת בתנאים אלה באופן

מיידי. הסיבה היא שפונקציות החיות נעוצות, (גם התפתחותית) עמוק מעבר לשפה. מעבר לזה, לאורגניזם החי יש

את דרכי הביטוי התנועתי שלא יכולות להיות מתורגמות למילים. כמו שאי אפשר לתרגם למילים רגשות שנובעות

מהקשבה למוסיקה. המוסיקה נותנת ביטוי לתנועה פנימית של האורגניזם החי, וההקשבה לה מעוררת תחושות של

רעד פנימי. חוויה של התרגשות ממוסיקה מתייחסת לקשר עם תחושות שהן מעבר למילים, ומוכיחה את הטענה של

האורגון-הביופיסיולגי שלאורגניזם חי שפת ביטוי שהיא עצמאית ממילים.

רייך טוען שכשפוגשים מטופלים בפעם הראשונה, יש להם נטיה להסביר את עצמם במילים , ובכך למסך את מצבם.

כשהאנליסט רוצה להגיע להערכה נכונה של המטופל, הוא צריך לבקש ממנו לא לדבר. ברגע שהמטופל לא מדבר,

ההבעות הרגשיות שלו מובאות למיקוד חד הרבה יותר, דבר שמאפשר למטפל להבין את התנועה הפלסמאטית של

המטופל. הבעות שבאות לידי ביטוי בחוסר דיבור, כמו כעס, ריקנות, פחד, יכולות להיות ממוסכות בזמן הדיבור.

למעשה ניתן לראות שמעבר לכך ששפה משמשת לתיקשורת, היא יכולה גם לשמש כהגנה. השפה המדוברת

מסתירה לא פעם את השפה ההבעתית של הליבה הביולוגית. במקרים רבים, תיפקוד המלל היתדרדר לדרגה כזו

שהמילים הופכות חסרות משמעות ביכולתן לבטא פעילות מתמשכת של מערכת השרירים של הצואר ואברי הדיבור.

רייך טוען שיש אנליזות שניתקעות במשך שנים בגלל שימוש פתולוגי זה בדיבור. אותו דבר נכון גם לגבי שימוש

בדיבור בסיטואציות חברתיות.

בניגוד לצורות תרפיה אחרות, תרפיית האורגון מתכוונת להשפיע על האורגניזם לא דרך שימוש בשפה, אלא

בשאיפה לגרום למטופל להתבטא באופן ביולוגי. המטפל לומד, מבין ומשפיע בדרכים שונות על שפת החיים של

האורגניזם. קשה להשיג הבנה של שפת ההבעה הראשונית, זו של הפרוטופלסמה, באופן "טהור". אם צורת ההבעה

של המטופל היתה באופן ביולוגי טהור, לא היתה לו כל סיבה להזדקק לעזרה של מטפל. (יש לזכור שתפיסה זו של

רייך קשורה לאמונה שהיתה קיימת בתקופתו שמטרת הטיפול היא לחשוף את הלא -מודע, ולשחרר את המטופל

מהדחקות. האופן שחשיבה זו באה לידי ביטוי בהתפתחות של רייך בתקופת כתיבת המאמר, שביטוי

פרוטופלסמאטי טהור זהה עם תנועה אותנטית מלאה וחשופה, ללא הגנות ושיריונים. גם היום אנחנו רואים

באפשרות להיות בקשר המלא ביותר עם עצמנו את אחת המטרות המרכזיות בטיפול. רייך לא מתייחס כאן לתנאים

שהיו יכולים לאפשר הבעה טהורה של הביולוגיה, אך אנחנו יודעים להגיד שהם קשורים בקשר מיטיב...ע.ג.) אנחנו



צריכים לעבור דרך תנועות הבעה פתולוגיות ולא טבעיות,  כלומר לא אותנטיות לאורגניזם החי, כדי להגיע לביטוי

הביולוגי המקורי והאמיתי. זהו חיפוש אחרי שפה "נקייה" של הפרוטופלסמה. (למעשה זו הגדרה של רייך

שמשתמשת בתיאור ברמה ממש ביולוגית-תאית למהות הקרקטר אנליסיס).  ביופטיה אנושית היא למעשה סך כל

ההפרעות של צורות הביטוי של האורגניזם החי. על ידי חשיפת צורות הביטוי הפתולוגיות, אנחנו לומדים את

הביופתיה בעומקים שאינם נגישים לשיטות טיפול שמשתמשות בשפה. אין על הנאמר כדי להפחית את חשיבות

ויעילות שיטות אלה, אבל עם הבעת חיים מעוותת, ביופתיה נמצאת מחוץ לטווח של שפה ורעיונות שמובעים

במילים. השימוש במילים הוא לתיקשור והבעה של תחושות גופניות. תימלול והבנת מצב המטופל במונחים

פיסיולוגיים מיותר לדבריו, ואף חסר חשיבות. לא נגיד למטופל ש"איבר הלעיסה שלך במתח כרוני, לכן הסנטר לא זז

כשאתה מדבר, או הקול שלך מונוטוני ; לכן אתה לא יכול לבכות, צריך כל הזמן לבלוע אימפולס לבכות וכו."

אינפורמציה זו תדבר לאינטלקט של המטופל, (ואף תעלה אותו לראש, ע.ג.) אך לא תקדם שינוי.

אנחנו עובדים בעומקי הבנה ביולוגיים עמוקים יותר. אין צורך להתייחס לקבוצת שרירים מסוימת שמכווצת, אלא

לשפת הבעת הפנים והגוף. רק כשהצלחנו לחוש את  הבעת הפנים של המטופל, נוכל להבין אותה. ב"הבנה" אנחנו

מתייחסים ליכולת לדעת איזה רגש מבוטא על ידו. אין הבדל בין אם הרגש מובילי ואקטיבי, או לא מובילי ומודחק.

נצטרך למצוא דרך להכיר בהבדל בין רגש מובילי למודחק.

אנחנו פועלים עם פונקציות ביולוגיות כשאנחנו "חשים" את התנועה האקספרסיבית של המטופל. למשל, כשבלהקת

ציפורים ציפור אחת נעשית חסרת מנוחה כי חשה בסכנה, ועפה למקום אחר, כל הלהקה עפה אחריה, גם אם שאר

הציפורים לא חשו בסכנה. תגובת הפניקה בממלכת החיות, מבוססת על תגובה לא רצונית של תנועה אקספרסיבית

של חרדה. תגובת העדר קיימת גם בגוף שלנו.

התגובות האקספרסיביות של המטופל שלנו גורמות באופן לא רצוני לחיקוי בגוף שלנו. על ידי חיקוי תגובות אלה

אנחנו חשים ומבינים תגובה זו בעצמנו, וכתוצאה מכך גם במטופל שלנו. (למעשה ניתן לראות בכך דיבור על הידהוד,

אפילו לא מודע, שמתרחש בין גוף המטופל לגופנו שלנו, ושעוזר לנו להבין את המטופל מתוך גופנו אנו. ע.ג.)  ומכיוון

שכל תנועה היא ביטוי של מצב ביולוגי, כלומר חושפת מצב רגשי של הפרוטופלסמה, שפת הפנים והגוף הופכת

להיות אמצעי קומוניקציה עם רגשות המטופל.  כמו שכבר צוין, לעיתים שפה מילולית עשויה להפריע לשפת הפנים

והגוף.

כשאנחנו משתמשים במונח "עמדה קרקטרולוגית", אנחנו למעשה מתכוונים להפרעה הכללית של האורגניזם.

למעשה מדובר פה ברושם הכללי שהאורגניזם עושה עלינו.

יש מגוון אין סופי של רגשות פנימיים שיבואו לידי ביטוי בהבעה חיצונית, שאף פעם לא יהיו זהים בין שני אנשים, כמו

טון דיבור, צורת הליכה, נשימה וכו. יחד עם זאת יש מספר צורות ביטוי מאובחנות, אוניברסליות. בפסיכולוגיה אנחנו

מבחינים באופן ברור בין קרקטר נוירוטי או גניטאלי על בסיס השריון השרירי והקרקטרולוגי.  קרקטר הוא נוירוטי

כשהאורגניזם נשלט על ידי שריון כה ריגידי, שהוא לא יכול לשנות או לרכך אותו באופן רצוני. אנחנו מדברים על



קרקטר גניטאלי כשהתגובות הרגשיות לא נשלטות על ידי אוטומטיות נוקשה, וכשהאדם יכול להגיב באופן ביולוגי

בסיטואציה מסוימת. שני ארגוני אופי אלה יכולים להיות נבדלים זה מזה באופן חי וגם באופן ביולוגי. (זו דוגמא, אחת

מיני רבות, בה רייך מדבר באופן דיכוטומי וטוטאלי, כשהיום אנחנו כמובן חושבים באופן מורכב יותר...ע.ג.).

ניתן לאמוד את השריון, טיבעו, דרגת הנוקשות שלו והאינהיביציה של שפת הגוף הרגשית כשהמטפל מנוסה בזה.

ההבעה הכללית של אורגניזם משוריין היא של "החזקה אחורה". במשמעות של הבעה זו פשוטה כמשמעה-

הכתפיים משוכות אחורה, החזה נדחף קדימה, סנטר נוקשה, אגן לא נייד, רגליים חסרות הבעה או נוקשות ומתוחות,

הם העמדות הבסיסיות והמכניזם של החזקה זו.

אין ספק שהעמדה הבסיסית של גוף משוריין לא נוצרת באופן מודע, אלא אוטונומית. האדם לא מודע לשריון שלו

ככזה. לא תמיד הוא יבין על מה אנחנו מדברים איתו אם נתאר לו את זה במילים. הוא לא חש בשריון עצמו, אלא,

בקושי, בהפרעה בתפיסות הפנימיות של חייו. הוא מתאר את עצמו כאפאטי, נוקשה, מוגבל, ריק, או שיתלונן על

תופעות כמו דופק מהיר , עצירות, הפרעות שינה, חוסר שקט, בחילה וכו. אם השריון קיים זמן רב והשפיע על רקמות

האיברים, המטופל מגיע אלינו בגלל אולקוס, רומטיזם, אייטאיטיס, סרטן, אנגינה פקטוריס וכו.

מה שכרגע מעניין אותנו הוא לחדור לפונקציות של העומק הביולוגי ולהסיק מהן את התיפקוד של האורגניזם החי.

האורגניזם המשוריין לא יכול "לשבור" את השריון של עצמו, אך באותה מידה לא מסוגל לבטא את הרגשות

הביולוגיים הבסיסיים שלו. לא מסוגל לחוות עונג באופן מלא, לבטא רגשות אותנטים כמו כעס באופן מלא. הסרעפת

שלו מכווצת מאד. קשה לו להניע את האגן קדימה, לעיתים הוא לא מבין מה הוא מתבקש לעשות, או יבצע תנועה

אחרת מזו שביקשנו ממנו... המתח המיותר על השרירים הפריפריאליים ועל מערכת העצבים כתוצאה מהשריון,

גורמת לאורגניזם המשוריין לרגישות יתר ללחץ על הרקמות. מגע באזורים שונים יגרום לחרדה או לעצבנות. ייתכן

שמה שמוגדר בשפה הפופולארית כ"עצבנות" הוא למעשה רגישות יתר של שרירים מתוחים מדי.  חוסר היכולת של

פעימתיות ופירכוסיות פלסמטית באקט המיני, כלומר אומניפוטנטיות אורגסטית, היא תוצאה של החזקה זו, שנובעת,

לדעת רייך, מסטטיות של האנרגיה המינית, שממנה נובע כל מה הוא כולל במונח "ביופטיה".

התפקיד המרכזי בטיפול האורגוני היא להרוס (בשפתנו לרכך...) את השריון, או במילים אחרות, להשיב לגוף את

התנועתיות הפלסמטית שלו. באורגניזם משוריין, התיפקוד הפעימתי של כל האברים פגוע במידה כזו או אחרת,

ומטרת טיפול זה היא ביסוס מחודש של היכולת הפעימתית המלאה. זה קורה באופן ביופיסיקאלי כשמנגנון ההחזקה

המשריינת נהרס. התוצאה של תרפיית אורגון אידאלית היא ההופעה של הרפלקס האורגסטי. מלבד מנגנון הנשימה

, רפלקס זה הוא הוא המניפסטציה החשובה ביותר של תנועה בממלכת החי. ברגע האורגזמה, האורגניזם נכנע

לגמרי (מכניע את עצמו..) לתחושות שבאברים שלו ולפעימתיות הלא רצונית של הגוף. זה מסביר את הקשר

האינטימי שבין תנועת הרפלקס האורגסטי וביטוי הכניעה.

כניעה זו לא עמדה רצונית, שניתן להזמין את המטופל להיכנס אליה. אי אפשר להיתאמן בכניעה...אין טכניקה

שיכולה לייצר באופן מודע את הכניעה הלא רצונית. האורגניזם החי מתפקד באופן אוטונומי, מעבר לספירה של



שפה, אינטלקט או בחירה. הוא פועל בתאום עם חוקי הטבע, ואלה החוקים אותם נחקור כאן. הרפלקס האורגסטי

יחד עם הביטוי הפיסיקלי של כניעה, הוא המפתח להבנה של תהליכי הטבע היסודיים. תהליכים אלה מתקשרים

לאנרגיה קוסמית. לפני כתיבת מאמר זה רייך חקר באופן יסודי את תפקיד האורגזם בשדה הפסיכולוגיה

והפיסיולוגיה. כשמתעכבים על התופעה הטבעית של אורגזם, אפשר לראות שבזמן האורגזמה האורגניזם באופן

בלתי פוסק מתאמץ להפגיש שני איזורי עוברות חשובים – הפה ופי הטבעת. (שני הפתחים של הצינור המרכזי)

כפי שנאמר קודם, העמדה שממנה הרפלקס האורגסטי נגזר זהה עם ההבעה של כניעה. האורגניזם מכניע את עצמו

לאקסיטציות הפלסמאטיות ולתחושות של זרימה; אז נכנע באופן מוחלט לבן הזוג בחיבוק המיני. (זוהי תמונה של

מצב אידיאלי, אוטופי של התמסרות מוחלטת באקט המיני, שמוזכרת במקומות רבים בכתביו של רייך, וניתן לראות

אותה כמה היה קורה אם גופנו לא היה משוריין, או כמקום לשאוף אליו.ע.ג.) כל צורה של מסויגות, "החזקה אחורה"

או שריון ננטש ברגע כזה. כל הפעילות הביולוגית מופחתת לתיפקוד הפלסמטי הפעימתי. בבני אדם, כל פעילות

מחשבתית או פנטזמטית נעצרת. האורגניזם כנוע במובן הטהור ביותר של המילה.

התנועה ההבעתית של כניעה רגשית מובנת. מה שלא מובן היא הפונקציה של הפעימתיות האורגסטית. (שאלה

Theרייךשלסיפרוכותרתעםשמתכתבת Function of the Orgasm.("”ביןמהתחלפותמורכבתזופעימתיות

התכוצויות והתרחבויות של הפלסמה בכל הגוף. השאלה מה הפונקציה של ההתקרבות בין שני קצוות הגוף

בפעימתיות האורגסטית? התשובה לשאלה זו נמצאת מעבר לאורגניזם הביולוגי עצמו, אך היא גם לא מטאפיסית או

ספיריטואלית. הכמיהה האורגסטית של יצורים חיים היא לא רק הכמיהה העמוקה ביותר, אלא גם כמיהה קוסמית.

בתרפיית האורגון, המטרה שלנו היא לאפשר לאורגניזם האנושי לוותר על מנגנון ההחזקה אחורה שלו, ולהשיג

יכולת להיכנע. כלומר כל עוד שני הקצוות העובריות של הגוף מתכופפים אחורה במקום קדימה אחד כלפי השני,

האורגניזם לא יוכל להכניע את עצמו לכל חוויה, של עבודה או של עונג. מכיוון שהשריון השרירי מפריע לכל צורה של

כניעה וגורם להגבלה ביופאטית של פונקציות החיים, המטרה הראשונה היא לשחרר את השריון.  רק על ידי היכולת

לשחרר את הנוקשות השרירית המטרה להגיע לכניעה מושגת. היא לא יכולה להיות מושגת בדרך אחרת. הרפלקס

האורגסטי יושג כשנצליח לשחרר את המטופל מהשריון השרירי.

ניתן לאמר שהפונקציה העיקרית של השריון השרירי היא למנוע את הרפלקס האורגסטי.


