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A energia como fonte da vida - Reich e o Mundo.

Liriam Mara Noguti
Orientação: Susana Zaniolo  SCOTTON

RESUMO

  Orgone, chi, ki, élan vital e prana são alguns dos diversos nomes dados 
ao mesmo elemento primordial: a energia que origina, constitui e proporciona a vida. 
E como tudo que é vivo, pulsa... a existência (ou não) de saúde física e psíquica 
será determinada pela pulsação dessa energia e, por conseguinte, pela qualidade da 
circulação energética em cada ser. Partindo dessa premissa, verifica-se que muitas 
concepções de Reich estão intimamente ligadas a conceitos presentes na Medicina 
Tradicional Chinesa, no Tao Te Ching e no Hinduísmo, notadamente no que concerne 
à filosofia do Tantra e às práticas de Yoga e Meditação. Ao identificar os principais 
pontos convergentes entre Reich e os saberes supracitados, este estudo pretende 
apontar as mais frequentes causas da estase energética e, principalmente, algumas 
formas simples, naturais e prazerosas para vencê-la.  
 
Palavras-chave: Orgone; chi; ki; élan vital; prana; estase energética; yoga; medita-
ção; potência orgástica.   
 
 



INSTITUTO RAIZ,
Clínica Escola de Psicologia Corporal

Rua Henrique Lupo, 929. Vila José Bonifácio. Araraquara - SP - Brasil. CEP.: 14802304
(16) 3336 6375 (16) 16 99765-7531 WhatsApp

institutoraiz@hotmail.com / eadraiz@institutoraiz.com.br / 
www.institutoraiz.com.br  

COMO REFERENCIAR ESSE ARTIGO
NOGUTI, M.L. A energia como fonte de vida: Reich e o mundo.
Instituto Raiz, 2018. Disponível em: www.institutoraiz.com.br  
http://www.institutoraiz.com.br/artigos_livres.htm.
Acesso em: ____/____/____

INTRODUÇÃO

  O conceito de ENERGIA como força motriz de toda matéria viva constitui tema central 
tanto na obra de Reich quanto em inúmeras filosofias orientais da antiguidade e ora está no cerne 
da revolução do pensamento ocidental através, principalmente, da física quântica. Orgone, chi, ki, 
élan vital e prana são alguns dos diversos nomes dados ao mesmo elemento primordial: a energia 
que origina, constitui e proporciona a vida. 
  Independente do nome pelo qual essa energia é chamada, grande parte das teorias 
e filosofias antigas e contemporâneas conduzem à mesma conclusão: mente e corpon constituem 
uma unidade funcional e tanto a saúde física quanto a psíquica do ser humano está vinculada à 
qualidade da circulação energética. 
   A facilidade de acesso à informação dos tempos modernos tornou possível vislumbrar 
relações intrínsecas e até mesmo absoluta identidade em concepções relativas a saberes oriundos 
de culturas diversas, no mais das vezes apartadas durante séculos e, quando contemporâneas, 
separadas por milhares de quilômetros em épocas de difícil deslocamento pelo planeta. 
   As formas pelas quais idênticos saberes foram concebidos e desenvolvidos em di-
ferentes épocas e culturas permanecerão incógnitas. Todavia, é possível apontar alguns dos inú-
meros pontos de intersecção entre o pensamento funcional reichiano e o pensamento complexo 
contido em diversas linhas de conhecimento orientais, tais como a Medicina Tradicional Chinesa, 
o Tao Te Ching e o Hinduísmo, notadamente no que concerne à filosofia do tantra e às práticas de 
yoga e meditação. 
   Para viabilizar o diálogo entre Reich e as teorias citadas acima, cumpre expor breve-
mente conceitos fundamentais consagrados destas filosofias e demonstrar seus pontos convergen-
tes. O ponto de partida será o desenvolvimento biopsicossocial do ser humano, a consequente (e 
inevitável) formação das couraças psíquica e muscular e, por conseguinte, do caráter e de alguns 
de seus desdobramentos, considerados seus potenciais energéticos. Traçando um paralelo entre 
Reich e os saberes orientais, são analisados alguns pontos cruciais comuns a todos: o pensamento 
complexo, o conceito de energia como elemento primordial em tudo que existe, a circulação e a 
estase energéticas como causa de saúde ou doença, a potência orgástica e o primado genital como 
forma e conteúdo da plena realização do ser humano e, finalmente, as ferramentas disponíveis 
para alcançar tal realização. 
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1. O DESENVOLVIMENTO BIOPSICOSSOCIAL DO SER HUMANO  

  Como sabido, cada ser humano se desenvolve mediante a aglutinação de fatores 
biológicos, psíquicos e sociais. Destarte, questões relativas ao núcleo familiar (notadamente à mãe 
ou a pessoa responsável pelos principais cuidados da criança após o nascimento) e à organização 
social na qual se encontra inserido vão determinar de forma conjunta e inexorável o processo de in-
dividuação do ser, o desenvolvimento da personalidade e a forma como cada pessoa se coloca no 
mundo.   Condições fisiológicas, determinações hereditárias, saúde mental e disponibilidade afetiva 
no núcleo familiar, condições financeiras, estrutura social local e mais inúmeros outros fatores vão 
contribuir em maior ou menor grau na constituição do adulto e na forma como este se relaciona (ou 
não) tanto com seu universo interno quanto externo. 
 
 2. A UNIDADE SOMA-PSIQUE, O CARÁTER E AS COURAÇAS PSÍQUICA E MUSCULAR 
  
  Embora corrente entre os ocidentais a crença na divisão entre mente e corpo, mestres 
como Jung e Reich há muito se renderam à concepção oriental a respeito da unidade soma-psique, 
nesses termos:
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Quando um conteúdo inconsciente se manifesta na cons-
ciência, ele se manifesta primeiramente no corpo e somos 
invadidos por emoções que provocam alterações físicas: 
ficamos vermelhos, transpiramos, a respiração se altera, 
assim como os batimentos cardíacos. Diz Jung: ‘A palavra 
‘emocional’ é invariavelmente aplicada quando surge uma 
condição caracterizada por enervações fisiológicas. Assim, 
pode-se medi-las até certo ponto, não em suas manifes-
tações psicológicas, mas físicas. [...] Por ela somos carre-
gados, atirados fora de nós mesmos. O indivíduo fica tão 
alterado como se uma explosão o tivesse arremessado 
para fora dos limites de sua pessoa.’ (JUNG, 1983, p. 46).
 
A ideia de Reich é de que o humano é uma unidade funcio-
nal soma-psique (REICH, 1949/2003). Significa dizer que 
essa unidade age e reage de forma única, ou seja, toda 
experiência é vivida de modo global e seu registro será fei-
to tanto no plano somático quanto no plano psíquico. São 
dimensões e densidades diferentes de uma mesma experi-
ência. (...) As patologias surgem quando essa unidade fun-
cional é afetada, se desorganiza e se cinde, desencadean-
do a predominância de um lado (doenças somáticas) ou de 
outro (distúrbios psíquicos). (ALBERTINI P., 2009, p. 151).
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  Assimilada a concepção da unidade funcional soma-psique, chega-se à compreen-
são da Terapia Corporal Reichiana em seu cerne: a capacidade de resolução de traumas e confli-
tos psíquicos através do corpo. Com efeito, se corpo e mente constituem uma unidade funcional e 
todas as emoções, traumas e conflitos psíquicos conscientes e inconscientes estão manifestos na 
estrutura corporal (fenômeno conhecido popularmente como somatização), forçoso concluir que se 
tratando a mente, cura-se o corpo e tratando-se o corpo, cura-se a mente. Daí o trabalho da Terapia 
Corporal Reichiana em sentido diametralmente oposto à medicina tradicional, porém em conso-
nância com o pensamento complexo das terapias orientais: corpo e mente devem ser observados 
e tratados como um todo indivisível, dirigindo o processo de cura para a origem das questões e 
não somente para seus sintomas. Todavia, assim como a Medicina Ayurveda propõe constituições 
específicas para cada pessoa (os doshas Vata, Pitta e Kapha) e a Medicina Tradicional Chinesa 
possui a Teoria dos Cinco Elementos ou Cinco Movimentos para demonstrar as características 
pessoais do indivíduo de acordo com a quantidade de energia disposta em cada fase dos ciclos de 
alimentação e controle mútuos, Reich aponta e descreve diferentes constituições psicofísicas, às 
quais chamou de caráter. Vejamos:  
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Reich define caráter como uma estruturação que contém 
todas as defesas utilizadas na história passada do sujeito, 
tendo inscrito nela os registros dos destinos das pulsões 
em toda a vida e que, na qualidade de estrutura defensiva, 
constitui uma armadura que envolve o ego e traz às suas 
ações certa padronização, um automatismo que coloca em 
ação um modo de se defender que deu certo. Nesse sen-
tido, seria uma formação protetora crônica, restringindo a 
mobilidade psíquica da personalidade (REICH, 1933/2001). 
À semelhança do significado atribuído ao conceito de po-
tência orgástica, o caráter descreve uma característica da 
personalidade, mas também um critério diferencial, em ter-
mos ideais, entre saúde e doença, podendo ser uma estru-
tura mais rígida ou mais flexível, de acordo com a história 
do sujeito; quanto mais cronificada a atitude e menos capaz 
de flexibilidade, mais neurótica será, lembrando que essa 
história do sujeito diz respeito ao resultado de uma calcifi-
cação na personalidade do ‘choque entre as exigências pul-
sionais e um mundo externo que frustra essas exigências’ 
(REICH 1933/2001, p. 152) ao longo do desenvolvimento 
do sujeito psíquico, desde a forma como a família, seguindo 
certa moralidade, irá impor a repressão à sexualidade da 
criança, como desfecho de seu conflito edípico, resultando 
na formação do caráter e determinando os caminhos pe-
los quais esses conflitos serão direcionados na vida adulta. 
(ALBERTINI P., 2009, p. 144). 
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  O caráter é, portanto, um mecanismo de defesa narcísico cuja principal função é a 
proteção contra a percepção de elementos potencialmente angustiantes, sejam internos ou ex-
ternos. Destarte, se o caráter é o mecanismo de defesa criado pelo ego para evitar a angústia, a 
couraça psíquica diz respeito à formação protetora que se tornou crônica e, portanto, representa 
uma imobilidade psíquica da personalidade. A couraça muscular, por seu turno, é o correspondente 
somático do caráter cronificado do ego, ou seja, a materialização da ideologia no corpo. Reich re-
conhece fisicamente a couraça nas tensões musculares crônicas que vão estar dispostas em feixes 
transversais ao longo do corpo em sete níveis ou anéis: olhos, boca, pescoço, tórax, diafragma, 
abdome e pelve. Assim, determina o encouraçamento humano como universal, variando apenas 
em intensidade e significado ideológico. 
  
3. A ENERGIA ENQUANTO PARTICULA DE DEUS 

  Em verdade, as tradições antigas vão muito além do conceito de unidade funcional 
soma-psique; consideram a unidade energética absoluta de tudo quanto existe, repetindo à exaus-
tão que toda e qualquer separatividade não passa de ilusão. Curiosamente, tal premissa vem sen-
do consagrada pela ciência atual através de pesquisas com o que há de mais moderno em termos 
de tecnologia. Vejamos: De acordo com dados obtidos pelo projeto Millennium Run (Max Planck 
Institute, Alemanha), um simulador utilizado para investigar como a distribuição de matéria no uni-
verso evoluiu ao longo do tempo, de alguma forma existe mais massa no universo do que os físicos 
previam. 
  Ao explicar sobre a massa não encontrada, os físicos agora dizem que o universo é 
formado por apenas 4% de matéria atômica ou o que consideramos matéria normal. 23% do univer-
so é formado por matéria escura e 73% é energia escura – o que se acreditava ser espaço vazio. 
É como se fosse um sistema nervoso invisível que percorre todo o universo, conectando todas as 
coisas. 
  Os antigos Vedas (escrituras sagradas hindus) ensinam que todo universo é vibração. 
Essa vibração é o mesmo campo energético que os santos, budas, iogues, místicos, padres, xamãs 
e videntes observaram ao olharem dentro de si mesmos. Foi chamada de Akasha, o Om Primor-
dial, a Rede de Jóias de Indra, a Música das Esferas e muitos outros milhares de nomes através 
da história. É a raiz de todas as religiões e o elo entre nossos mundos internos e nossos mundos 
externos.  
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  As tradições orientais antigas propõem, dessa forma, o uso do corpo como instru-
mento para a busca da verdade, da verdade que está além do corpo físico, no descobrimento e na 
exploração de seu componente primordial: a energia enquanto partícula de Deus. E essa ideia tam-
bém é partilhada por Reich. “O maior milagre que pode acontecer a você é a maravilhosa desco-
berta de seu EU, o poder divino que está dentro de si mesmo e o conhecimento ilimitado que você 
desconhece ter e nunca poderia adquirir de livros ou universidades em mil anos.” – Walter Russel. 
Nesse mesmo sentido, as valiosas lições de Paramahansa Yogananda em “Autobiografia de Um 
Yogue”, livro que trouxe ao ocidente um pouco de compreensão sobre o yoga enquanto filosofia de 
vida. 
  Em “Escuta Zé Ninguém”, Reich diz que “Deus é energia cósmica primordial, o amor 
no seu corpo, sua integridade e sua percepção da natureza dentro e fora de você”. Segundo ele, 
aqui atingimos o maior enigma da vida, a função de AUTOPERCEPÇÃO E CONSCIÊNCIA DE SI.   
Nesse sentido, a luta pelo aperfeiçoamento do conhecimento possui um significado cósmico. Ao 
penetrar com a máxima profundidade e a mais plena extensão na integração do self, não somente 
experimentamos e sentimos, também aprendemos a compreender, ainda que vagamente, o sig-
nificado e o funcionamento do oceano cósmico de orgone, do qual somos uma minúscula parte 
(REICH, 2003, p. 304). Para Sofiati (2003, pp. 112 - 113) “[...] a dissolução da couraça muscular, 
invariavelmente, leva a pessoa a abrir o seu coração e a ampliar sua capacidade de amar, expan-
dindo sua consciência e restabelecendo contato com a Energia Cósmica Universal e seu signifi-
cado espiritual. Reich diz que a energia cósmica torna-se ciente de si mesma.”  (TROTTA, Ernani 
Eduardo. Metodologia da Ornogoterapia. Revista da Sociedade Wilhelm Reich/RS. Porto Alegre, v. 
3, n. 3, p. 32). Em última análise, portanto, tudo quanto existe é composto de energia; essa energia 
é, antes de qualquer coisa, vibração; e a fonte universal dessa vibração é Deus ou o amor, palavras 
diferentes que designam o mesmo princípio. 

   
4. ENERGIA – ESTASE E CIRCULAÇÃO 

  De acordo com Reich, em face da unidade soma-psique, a blindagem do caráter im-
plica na formação da couraça muscular, a qual diz respeito não só à contração, mas também à frou-
xidão dos grupos musculares, o que corresponde à falta de pulsação vital (contração e expansão 
presentes em tudo que é vivo). Assim, a couraça muscular aprisiona o corpo e suprime sua espon-
taneidade, levando à estase energética, ao medo da entrega, à falta de contato e de envolvimento, 
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ao desequilíbrio entre os sistemas vegetativos simpático e parassimpático, causando angústia e 
abrindo caminho a toda sorte de patologias físicas e/ou psíquicas. Reich estabelece, ainda, que 
“é a liberação da expansão energética, ou seja, a potencialização da sexualidade, que confronta o 
estado de contração e rigidez contínuas (angústia). Dessa maneira, estabelece uma antítese inicial 
da vida: sexualidade x angústia.” (ALBERTINI P., 2009, p. 102).
  Reich defende, portanto, que a supressão da sexualidade, principalmente na primeira 
infância, corresponde à principal causa da formação das couraças e, consequentemente, da estase 
energética. Embora atribuam causas diversas à estase energética, tanto Reich quanto as teorias 
orientais acordam no sentido de que a saúde da unidade funcional corpo/mente depende da quali-
dade da circulação energética. Assim, são diversas as formas pelas quais a excelência da circula-
ção energética pode ser obtida ou recuperada: respiração, alimentação, massagem, movimento e 
sexo. 
  Embora atribuam causas diversas à estase energética, tanto Reich quanto as teorias 
orientais acordam no sentido de que a saúde da unidade funcional corpo/mente depende da quali-
dade da circulação energética. Assim, são diversas as formas pelas quais a excelência da circula-
ção energética pode ser obtida ou recuperada: respiração, alimentação, massagem, movimento e 
sexo. 
 
5. BREVE RESUMO SOBRE AS TRADIÇÕES ORIENTAIS ESTUDADAS 
 
5.1. MEDICINA TRADICIONAL CHINESA A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) é a denominação 
usualmente dada ao conjunto de práticas de medicina tradicional em uso na China, desenvolvidas 
no curso de sua história e tendo seus primeiros registros escritos datados entre 4115 e 4365 a.c. 
Foi desenvolvida mediante observação da natureza e tem por princípio básico a teoria da energia 
vital (Qi ou chi) que circula pelo corpo através de canais chamados meridianos, os quais teriam ra-
mificações que os conectariam aos órgãos, às vísceras e a demais estruturas de suma importância 
como glândulas, nervos, etc.  
 
5.2. TAO TE CHING O Tao Te Ching, Dao de Jing ou Tao-te king, comumente traduzido como “O 
Livro do Caminho e da Virtude”, é uma das mais conhecidas e importantes obras da literatura chi-
nesa. Foi escrito entre 350 e 250 a.c. e sua autoria é, tradicionalmente, atribuída a Lao Tzu (literal-
mente, “Velho Mestre”), porém a maioria dos estudiosos atuais acredita que Lao Tzu nunca existiu 
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e que a obra é, na verdade, uma reunião de provérbios pertencentes a uma tradição oral coletiva 
versando sobre o Tao (a “realidade última” do universo). A obra inspirou o surgimento de diversas 
religiões e filosofias, em especial o taoísmo e o budismo chan (e sua versão japonesa, o zen). 
 
5.3. YOGA A obra Yoga Sutra de Pátañjali (300 a 200 a.C.) é um tratado clássico da filosofia iógui-
ca e contém seus principais aspectos. Todavia, diversos outros textos hindus discutem aspectos 
do yoga, incluindo os Vedas, os Upanixades, o Bagavad Guita, o Hatha Yoga Pradipika, o Shiva 
Samhita, o Mahabharata e diversos Tantras. Yoga ou Ioga (termo originário do sânscrito e que sig-
nifica união, integração) é um conceito que se refere às tradicionais disciplinas físicas e mentais 
originárias da Índia. A palavra está associada com as práticas meditativas tanto do budismo quanto 
do hinduísmo.

  No ocidente, o yoga foi popularizado como mera atividade física, no entanto se trata, 
em verdade, de uma filosofia de vida baseada em condutas específicas cujo objetivo é conduzir o 
ser à união com seu “eu maior”, seu purusha (a consciência incondicionada e eterna) e, assim, com 
tudo mais que existe, desfazendo, dessa forma, a ilusão da separação, pois tudo é Brahman. 
 
Ashtanga: os oito pilares do ioga clássico Referidos como membros ou etapas, são passos que se 
sobrepõem à medida que se avança no caminho. São: 
1 - Yama ou refreamentos  
 1.1 - Ahimsa: não violência 
 1.2 - Satya: não mentir 
 1.3 - Asteya: não roubar 
 1.4 - Brahmacharya: não dissipar a sexualidade 
 1.5 - Aparigraha: não cobiçar 
2 - Niyama ou auto-observações  
 2.1 - Saucha: limpeza  do corpo: alimentação, limpezas corporais (shat-karma) e pranaya-
ma. da mente, do intelecto, das emoções do lugar onde se pratica ioga 
 2.2 - Santosha: autocontentamento 
 2.3 - Tapas: auto superação - esforço do corpo, da fala e da mente 
 2.4 - Svadhyaya: auto estudo 
 2.5 - Ishvara pranidhama: auto entrega 
3 - Ásanas: posições psicofísicas 
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4 - Pranayama: expansão (ayama) da força vital (prána) através de exercícios respiratórios 
5 - Pratyahara: abstração dos sentidos externos 
6 - Dharana: concentração mental 
7 - Dhyana: meditação 
8 - Samadhi: absorção meditativa

5.4. TANTRA 

  O tantra é uma filosofia hindu muito antiga que tem por características: a matriarcali-
dade, a sensorialidade, o naturalismo e a desrepressão. O tantra é um complexo sistema de des-
crição da realidade objetiva, sendo, assim, uma ciência prática e aplicável e a base do pensamento 
de um povo muito antigo que até hoje faz ecoar sua influência sobre a sociedade contemporânea. 
Nas sociedades primitivas não guerreiras, nas quais a cultura não era centrada na guerra, a mu-
lher era fortemente exaltada e até mesmo endeusada, na medida em que dava vida a outros seres 
humanos. Daí a qualidade matriarcal dessas sociedades. Baseado quase inteiramente no culto de 
Shiva e Shakti, o tantra visualiza o Brahman definitivo como Param Shiva, manifesto através da 
união de Shiva (a força ativa, masculina) e Shakti (a força passiva, feminina, de sua esposa). Está 
centrado no desenvolvimento e despertar da kundalini, a “serpente” de energia ígnea, de natureza 
biológica e manifestação sexual, situada na base da espinha dorsal e que ascende através dos 
chakras até se atingir o samadhi. Uma dessas maneiras é obter a união entre Shiva e Shakti, tam-
bém conhecida como Unyo Mystica. No tantra, ao contrário da maioria das filosofias espiritualistas, 
se vê o corpo não como um obstáculo, mas como um meio para o conhecimento. Para o tantra, 
todo o complexo humano é vivo e possui consciência independente da consciência central. Por 
isso mesmo, é merecedor de atenção, respeito e reconhecimento. Em suas práticas, usa mantras 
(vocalização de sons e ultrassons em sânscrito), yantras (figuras geométricas, desde as simples às 
mais complexas, como mandalas, por exemplo, que representam as diversas formas de Shakti) e 
rituais que incluem formas de meditação e intercurso sexual.

6. ALGUMAS FORMAS PARA SE OBTER OU RECUPERAR A EXCELÊNCIA DA CIRCULAÇÃO 
ENERGÉTICA 
  São inúmeros os recursos destinados à recuperação da circulação energética de qua-
lidade, sendo certo que, no mais das vezes, tais recursos são integrativos e não excludentes, ou 
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seja, podem ser associados para um resultado mais rápido e efetivo. Ora serão abordadas breve-
mente algumas das práticas mais simples e acessíveis ao público ocidental de todas as idades, 
independentemente de eventuais limitações físicas e/ou financeiras. 
 
 6.1. RESPIRAÇÃO 

  Primeiro contato com o mundo externo, é o evento da respiração que consagra a 
independência do novo ser que nasce. Dela dependem todos os demais processos biofisiológicos, 
vez que nenhuma célula vive sem oxigênio.  
  De acordo com o taoísmo, “... da respiração o homem extrai a força cósmica oculta 
no Universo.” (CHANG J., 1979, p. 134). Para o hinduísmo, o prana é a materialização da shakti e, 
segundo os chineses, o chi primordial é formado a partir da respiração. Todos concordam, portanto, 
que a respiração corresponde à fonte primordial, ao elemento básico da energia que dá origem à 
vida e à matéria. 
  A respiração consciente, conectada e vibrante - que deve ser executada preferencial-
mente pelo nariz e pode ser abdominal, diafragmática ou torácica, dependendo de cada caso - vi-
taliza poderosamente os sistemas nervoso, cardiovascular, respiratório, endócrino e imunológico, e 
desbloqueia o fluxo da energia e das emoções reprimidas que provocam tensões e somatizam na 
forma de desequilíbrios e doenças. 
  Para se ter ideia da enorme importância da respiração no que diz respeito à nossa 
saúde psicoemocional, basta lembrar a profunda correlação entre a frequência da respiração, a fre-
quência dos pensamentos e o estado emocional. Na meditação é possível sentir perfeitamente este 
princípio, pois na medida em que a respiração vai se acalmando, a mente também vai diminuindo 
e silenciando o seu burburinho, e vice-versa. 
  Reich relacionou a amplitude da respiração com a capacidade de experienciação dos 
sentimentos e das emoções. Percebeu, por exemplo, que contrair a musculatura e diminuir a res-
piração são dois dispositivos do complexo corpo/mente que são acionados para se evitar sentir e 
entrar em contato com questões dolorosas e traumáticas. Nestas situações, a energia – que Reich 
chamou de orgon, os hindus de prana, os chineses de chi e os japoneses de ki – tem sua circulação 
bloqueada, ocasionando desequilíbrios e doenças de toda a espécie.
  É extremamente necessário, portanto, trabalhar a respiração. E como fazer? O Yoga 
orienta inúmeras formas de exercícios respiratórios através do Pranayama (o conhecimento e con-
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trole do Prana), que implica na expansão da bioenergia no corpo humano através de exercícios res-
piratórios conscientes e estruturados. Um método bastante simples pode ser descrito da seguinte 
forma: 
 1. Mantenha a postura ereta e o tórax natural; 
 2. Aprenda a inspirar e expirar com o diafragma e não apenas com o nariz; 
 3. Primeiro, lentamente, exale todo o ar dos pulmões; em seguida, esvazie-os completa-
mente contraindo o diafragma em esforço definitivo. Agora, delicadamente, inspire expandindo o 
diafragma ao máximo. Depois, mais uma vez, expire lentamente e repita todo o processo. 
 4. Pratique este exercício durante alguns minutos todos os dias e a respiração diafragmática, 
lenta e profunda, tornar-se-á um hábito natural mesmo durante o sono. 
  Num primeiro momento, a respiração vai trabalhar na dissolução das couraças mus-
culares, frutos das nossas tentativas de (para não sofrer) resistir, tentar controlar e se defender do 
fluxo natural da vida, o que faz serem represadas no corpo as emoções não conscientizadas e não 
aceitas na forma de tensões crônicas. A respiração, nesta fase, é um verdadeiro aprendizado de 
relaxamento, entrega, nãocontrole e não-resistência. Indo mais profundamente, é possível acessar 
as emoções e os sentimentos que estavam sendo “protegidos” pelas couraças. E em um nível ain-
da mais profundo, são acessados os núcleos dos padrões limitadores, dos traumas e das questões 
que foram rejeitadas e reprimidas, liberando-os e integrando-os. 
  De acordo com Trotta (1999), o encouraçamento sempre envolve certo nível de blo-
queio da respiração. A couraça, que tem como objetivo afastar da percepção consciente emoções 
indesejáveis, também leva a uma diminuição da capacidade respiratória. O objetivo da terapia rei-
chiana é o desencouraçamento, liberando o fluxo de energia orgone e trazendo para a consciência, 
muitas vezes, as emoções que estavam reprimidas. A liberação das emoções e do fluxo orgonó-
tico é acompanhada pelo resgate da capacidade respiratória plena. Trotta ressalta que na terapia 
reichiana trabalha-se a respiração desde o princípio, seja como forma de diagnóstico corporal ou 
como uma forma de abrandamento inicial de certos bloqueios. A medida que o trabalho terapêutico 
prossegue e o desencouraçamento vai se efetivando, a respiração vai naturalmente se tornando 
mais ampla e profunda, mais natural. 
  Em diversas terapias respiratórias é possível experimentar um estado alterado de 
consciência, onde muitas limpezas e transmutações podem ocorrer, como no caso de questões 
ainda não conscientizadas, oriundas da fase intrauterina, do nascimento e/ou da primeira infância. 
Da mesma forma como acontece com a meditação, as terapias corporais e a descarga com potên-
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cia orgástica, todos os conteúdos psicoemocionais dolorosos e limitadores que são liberados da 
dimensão inconsciente para a superfície do consciente durante uma sessão de respiração, vêm 
para ser liberados, ressignificados e integrados. Respirar energeticamente também é muito útil 
como ajuda no combate ao estresse e à depressão, melhorando o sono, fortalecendo os sistemas 
imunológico, nervoso e cardíaco, aumentando a capacidade respiratória (sendo útil na asma, bron-
quite, rinite e sinusite), além de ajudar a promover uma vida feliz, equilibrada e saudável. 

6.2. ALIMENTAÇÃO FÍSICA E NUTRIÇÃO PSÍQUICA 

  Neste mundo, nada se cria, nada se perde; tudo apenas se transforma. Assim, so-
mos o que consumimos. Ar poluído, alimentos pobres em nutrientes, agrotóxicos, conservantes e 
tantos outros inúmeros produtos químicos presentes no ar e nos alimentos industrializados pro-
moverão energia de baixa qualidade, afetando direta e negativamente a unidade funcional corpo/
mente. Ocorre que massa é energia condensada e energia é, antes de tudo, vibração. A Teoria dos 
Campos descreve como um ou mais campos físicos interagem com a matéria. Todavia, conforme 
relatado alhures, a concepção sobre o que seja matéria se encontra em plena expansão, vez que a 
ciência moderna já possui elementos suficientes para concluir que os espaços sem matéria atômica 
não estão vazios; estão cheios de um tipo de energia vibracional que conecta absolutamente tudo. 
Portanto, toda vibração emanada reverbera por todo o Universo. Por outro lado, os seres humanos 
são formados por aproximadamente 70% de água, o elemento químico mais passível de influência 
vibracional, de acordo com as experiências realizadas por Masaru Emoto. Assim, física quântica e 
experiências científicas modernas esparsas vêm corroborar as filosofias orientais ora estudadas no 
sentido de que tão importante quanto consumirmos alimentos de qualidade (não processados e, 
referencialmente, orgânicos), cumpre reservar especial atenção à nutrição psíquica, cuja natureza 
influencia tão diretamente na construção de nossa energia pessoal quanto a alimentação, ou seja, 
pensamentos positivos ou negativos, boas ou más palavras, estresse ou calma, gratidão ou revol-
ta; enfim, tão importante quanto nossos alimentos é o campo vibracional que criamos através do 
pensamento, da palavra e, principalmente, da intenção. 
  
6.3. MASSAGEM 

  O caráter curativo do toque é conhecido há milênios. Pinturas egípcias da época dos 
faraós retratam trocas de massagens; o livro do Imperador Amarelo, clássico da Medicina Tradicio-
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nal Chinesa compilado vários séculos antes da era cristã, descreve toques e massagens terapêuti-
cas; a massagem em bebês, conhecida no ocidente como Shantala, é intrínseca à cultura indiana 
e praticada em todas as classes sociais até mesmo nas ruas. 
  De acordo com Reich, tanto as características inerentes ao caráter quanto as coura-
ças psíquicas estão sempre manifestas no corpo, notadamente através de tensões ou frouxidões 
musculares que dificultam ou impedem a circulação energética. Assim, durante a massagem são 
acessados e mobilizados músculos, fáscias, memórias inconscientes, sentimentos, traumas e emo-
ções, possibilitando a circulação energética e, por conseguinte, a cura. 
  Curiosamente, as couraças musculares descritas por Reich se localizam basicamente 
nos mesmos pontos identificados como chakras (centros energéticos) pelos indianos, sendo certo, 
ainda, que tanto as couraças quanto os chakras também se sobrepõem quando considerados mui-
tos meridianos descritos pela Medicina Tradicional Chinesa e pelo Shiatsu, modalidade pertencente 
à massagem terapêutica japonesa. Tem-se, portanto, que vastos conhecimentos milenares e o 
pensamento funcional reichiano se harmonizam quanto à eficácia da massagem nos processos de 
cura física e psíquica mediante o restabelecimento do fluxo energético inerente ao bom funciona-
mento de cada organismo. Nesta seara, especial atenção merece a Massagem Reichiana realizada 
em bebês recém-nascidos com o objetivo de afrouxar couraças e regularizar o fluxo energético, evi-
tando, assim, diversos transtornos psíquicos, sobretudo o desenvolvimento de núcleos psicóticos. 
 
 6.4. MOVIMENTO 

  Tudo que é vivo, pulsa. O movimento, portanto, é intrínseco e necessário à vida. Por 
conseguinte, assim como a ausência de atividade mental facilita o desenvolvimento de Mal de 
Alzheimer e outras tantas patologias, a falta de movimento físico leva à estase energética, dege-
neração, doença e morte. Em sentido diametralmente oposto, o movimento, seja ele qual for, traz 
em si o germe da energia que compõe a vida. Caminhar, nadar, dançar, namorar... enfim, todo mo-
vimento, toda ação de contração e expansão, tensão e relaxamento, todo pulsar renova e alimenta 
a vida. 
  Embora toda e qualquer atividade física regular seja interessante, maiores benefícios 
gozarão aqueles que optarem por práticas que privilegiem a propriocepção (auto observação, auto 
análise e auto cuidado); o desenvolvimento da capacidade respiratória (absorção do prana); a sol-
tura das articulações, das fáscias e das tensões musculares mediante alongamento (liberação das 
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couraças musculares); e o fortalecimento de grupos musculares específicos (desenvolvimento de 
força e auto determinação). O Yoga, portanto, se revela como a prática mais completa e eficaz em 
se tratando de todas as questões apontadas.

6.5. SEXO

  O poder inerente à energia sexual é inegável: através dela cria-se um novo ser au-
tônomo, uma nova vida! Elemento primordial à preservação de todas as espécies animais, o ato 
sexual era tão importante para as sociedades antigas e místicas que através do sexo foram criados 
ritos mágicos que envolviam iniciações, festividades baseadas nos ciclos da natureza e até evo-
cações de desenvolvimento espiritual como, por exemplo, o Maithuna, prática tântrica tida como 
a mais poderosa e secreta técnica mística de todos os tempos. Por meio dela, os praticantes bus-
cam a transcendência do eu através da força máxima do universo que está contida nos mistérios 
sexuais, mistérios estes presentes dentro e fora do homem; é o Maha Mudrá (grande gesto), onde 
homem-Shiva e mulher-Shakti se tornam um. São os impulsos magnéticos, a atração magnética, o 
amor e a atração entre os opostos. São animus e anima em busca da perfeição. 
  Desgraçadamente, a ascensão do patriarcado e do cristianismo forjaram novas e 
bizarras concepções ao longo dos séculos, tomando o ato sexual como sujo e degradante (no 
mínimo). Como consequência, a mulher, anteriormente identificada com a figura da grande deusa 
mãe (que gera e proporciona a vida), foi transformada em objeto, em mero instrumento, em símbolo 
máximo do pecado, em ser de décima segunda classe, chegando a ter menos valor que animais em 
algumas culturas. 
  Em pleno século XXI e não obstante todo avanço tecnológico atual, a herança maldita 
do patriarcado e da endemonização do sexo e da mulher ainda nos açoita a todos via ódio decla-
rado por homossexuais, transexuais e prostitutas, por exemplo; do machismo e da misoginia; e/
ou de forma mais discreta, através, principalmente, da repressão sexual imposta às crianças e aos 
adolescentes a potência orgástica como principal ferramenta para atingir a saúde física e mental 
inerente ao caráter genital. 
  Por seu turno, dentre as filosofias orientais, o Taoísmo e o Tantra estabelecem concei-
tos muito próximos do que Reich chama de potência orgástica para determinar as práticas sexuais 
como formas de proporcionar a livre circulação energética, a autorregulação e, até mesmo, a ele-
vação espiritual. O que seria, então, a potência orgástica? 
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  A potência orgástica foi definida “fenomologicamente” como a “aptidão de a personali-
dade e os afetos estarem completamente absorvidos pela experiência genital, apesar de eventuais 
conflitos pessoais” (REICH, 1927/1980, p. 15) – ALBERTINI P., 2009, p. 128, in fine). Ou, conforme 
definido pelo próprio Reich, “Potência orgástica é a capacidade de entregar-se ao fluxo de energia 
biológica sem qualquer inibição; a capacidade de descarregar totalmente a excitação sexual repre-
sada através de convulsões involuntárias e prazerosas do corpo.” (REICH, 1973, p. 102).
  Como se vê, a potência orgástica é o representante maior da saúde física e mental; 
em outras palavras, é o resultado do livre fluxo da energia vital (orgone, prana, ki, chi) por todo o 
corpo. Todavia, tal fluxo livre da energia vital depende, necessariamente, do afrouxamento das cou-
raças. 

7. CONCLUSÃO 

  Reich, assim como inúmeros saberes antiquíssimos, acordam que corpo e mente 
constituem uma unidade funcional, que ambos são constituídos a partir de energia e que a saúde 
integral de cada ser depende da qualidade do fluxo energético. Através de experiências científicas 
(Reich) e séculos de observação da natureza (terapias e filosofias orientais), todos concluem que a 
excelência do fluxo energético pode ser obtida, principalmente, através da respiração consciente, 
da alimentação saudável, da manipulação via massagem e/ou intervenção direta nos centros ener-
géticos (dos anéis, segundo Reich; dos meridianos e acupontos, segundo a Medicina Tradicional 
Chinesa; e dos chackras, segundo o Yoga e o Tantra), do movimento em geral mediante atividade 
física regular que flexibilize e fortaleça todo o corpo, e do sexo realizado com liberdade, afeto e 
entrega, independente de quem forem os parceiros. 
  Conclui este trabalho que os melhores resultados serão obtidos mediante exploração 
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“A flexibilização da couraça proposta por Reich traz à cons-
ciência a história e o significado daquela rigidez e, conse-
quentemente, maior e melhor circulação energética. Se o 
corpo pulsa plenamente, pode chegar ao reflexo do orgas-
mo. Este reflexo é uma onde energética que corre do cen-
tro vegetativo por todo o corpo. Para alcançá-lo, além do 
trabalho, Reich observa a respiração, os movimentos ex-
pressivos e maneja cada um dos sete segmentos corporais 
(ocular, oral, cervical, torácico, diafragmático, abdominal e 
pélvico).” (ALBERTINI P., 2009, p. 102) 
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conjunta das diversas práticas que proporcionam a circulação energética, que é justamente a pro-
posta da Terapia Corporal Reichiana, vez que o afrouxamento das couraças viabiliza a potência 
orgástica e o orgasmo imbuído desta potência permite a descarga energética necessária para pro-
porcionar a excelência da circulação orgonótica e maior afrouxamento das couraças. 
  Enfim, o primado genital, a potência orgástica e, consequentemente, a saúde física 
e mental está ao alcance de todos e pode ser obtida através de mudanças simples na forma de 
vivenciar a maravilhosa aventura de estar vivo, conscientes da importância do aqui e do agora, e 
que a única imoralidade é a falta de amor! 
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