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DA DESCOBERTA DA ENERGIA ORGONE AO LIVRO "CONTATO COM O ESPAÇO":
UMA ANÁLISE CRITERIOSA DA PERCEPÇÃO DE WILHELM REICH SOBRE OS
OBJETOS VOADORES NÃO IDENTIFICADOS
Monica Silvia Borine
RESUMO
Os episódios vivenciados por Wilhelm Reich com os objetos voadores não identificados OVNIs surgiram
juntamente com os seus experimentos da energia orgone e a atmosfera e foram fundamentais no desfecho
de sua vida. Na década de 40 e 50, uma experiência de contato um OVNI era comumente considerada
doença mental não havendo a mínima possibilidade de estar relacionada a uma experiência real. Wilhelm
Reich não era um cidadão simplista, ele era um cientista natural como ele mesmo se denominava, possuía
um raciocínio científico e era grande conhecedor de sua área de estudo. Ele era comprometido com a
pesquisa, com a pulsação da vida e preocupado com o sofrimento humano. Contudo, ele mesmo avistou os
"discos voadores" como relatou em seu livro “Contato com o espaço”. Esse estudo tem como objetivo uma
reflexão criteriosa sobre os aspectos da vida de Reich demonstrando que ele não sofria de um transtorno
mental como foi divulgado em sua época, mas vivenciou situações extraordinárias e anômalas no seu
manejo com a energia orgone cósmica.
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Introdução
Em 2007, a Força Aérea brasileira abriu seus arquivos para o público pela primeira
vez admitindo a existência dos objetos voadores não identificados cuja sigla conhecida é
OVNI e em 11de Agosto de 2010 a Força Aérea Brasileira torna publicou através do jornal
Folha de São Paulo o aceite de recebimento de relatos sobre OVNIS de pilotos, militares
e pessoas do público em geral, justificando que poderia recebê-los, mas não tinham
condição de investigá-los.
Uma portaria publicada ontem pela aeronáutica regulamenta o acesso a
informações do governos sobre óvnis (objeto voadores não identificados...Hoje o
arquivo nacional tem sob sua guarda relato sobre eles, fotos, filmagens, desenhos,
reunidos pelo governo, entre 1952 a 1989 (Jornal Folha de São Paulo, A13).

Recentemente em 07 de Agosto de 2014 o governo brasileiro disponibilizou mais
um lote de documentos da Força Aérea Brasileira através do tenente-brigadeiro-do-ar
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Juniti Saito. Esses arquivos até então considerados sigilosos já estão a disposição para
consulta pública no Sistema de Informação do Arquivo Nacional (SIAN), onde consta
informações sobre OVNIs compiladas por oficiais da Aeronáutica.
Wilhelm Reich nasceu em 24 de março de 1897 em Dobrzcynica na Galícia e após
exercer a medicina na sua juventude buscou a Psicanálise se aproximando de Sigmund
Freud para conhecer a sua teoria. Após um período como psicanalista desenvolveu
posteriormente a Vegetoterapia e depois a Orgonomia. Foi através dos seus
experimentos com a energia orgone descoberta em 1939 que sua vida começou a ser
preenchida de fatos anômalos que o levaram a conclusões extraordinárias e a situações
adversas.
Os episódios vivenciados por Wilhelm Reich em relação aos OVNIs exerceram um
efeito fundamental principalmente na fase de suas pesquisas atmosféricas. Não somente
ele foi afetado pessoalmente em seus pensamentos, emoções e consciência, mas
também sua família e equipe de projeto como consta em sua biografia escrita por Sharaf
(1983) exposta no livro "Fúria na Terra". Esses episódios anômalos também foram
detalhados por ele mesmo em 1957 no seu livro “Contato com o espaço” e por David
Boadella (1985) que dedicou algumas páginas sobre a fase de Reich e os OVNIs no seu
livro "Nos caminhos de Reich" relatando suas experiências com os objetos voadores não
identificados.
É importante considerar que na década de 40 e 50, uma experiência com um OVNI
era comumente considerada uma doença mental, não havendo a mínima possibilidade de
estar relacionada a uma experiência real, ficando a vítima sem esclarecimentos,
desorientada muitas vezes internada pela família numa instituição psiquiátrica. Hoje
sabemos que os OVNIs são reais conforme anunciado por diversos governos como Chile,
Inglaterra, Brasil entre outros, portanto merecendo um novo posicionamento frente ao
fenômeno, um olhar científico.
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Sobre Reich e os ÓVNIS em seu livro "Psicoterapia corporal" Volpi (2000)
escreveu:
Não é novidade para cada um de nós quando ouvimos nos noticiários informando
de pessoas que avistam objetos voadores não identificados, são fotos, filmes e
depoimentos... ....são fatos polêmicos e sempre obscurecidos pelas autoridades
governamentais, apesar da enorme quantidade de provas, se assim podemos
chamar, que surgem a cada dia... (VOLPI, 2000, p. 90).

Wilhelm Reich não era um cidadão simplista, ele era um cientista natural como ele
mesmo se denominava. Ele possuía um raciocínio científico, era grande conhecedor do
seu objeto de estudo, era uma pessoa à frente de sua época, comprometido com a
pesquisa científica, com a pulsação da vida e preocupado com o sofrimento humano. Seu
interesse transitou desde a personalidade humana, o caráter, a psicossomática, as
condições sociais, do trabalho, o efeito da política na saúde, estudou as grandes secas, a
atmosfera e desertos; a vida pulsante em suas várias manifestações, etc. Como cientista
ele mesmo avistou OVNIs e foi afetado por eles tanto em sua energia corporal quanto em
sua mente e comportamento. É importante elucidar que ele não foi o único a viver essas
experiências, mas sua equipe de pesquisa também, incluso sua esposa Eva, seus amigos
pessoais e seu filho Peter que por diversas vezes estavam presentes e observaram
objetos voadores não identificados (REICH, 1957; BORINE, 2010).
Seu filho Peter escreveu um livro, “O livro dos sonhos” (1989), onde narra
situações com seu pai com as espaçonaves. Fantasia de uma criança ou impressões
reais da sua infância que permaneceram em sua memória? Como essas vivências
afetaram a sua mente de criança? O que fez seu Peter, enquanto adulto escrever um livro
narrando episódios sobre discos voadores pousando no gramado do laboratório do
Instituto Orgonon? Será que necessitou inserir no titulo do livro a expressão "sonho"
porque os OVNIs ainda não eram considerados reais pelas autoridades como uma
maneira disfarçada de passar sua mensagem aos leitores?

CENTRO REICHIANO
Av. Pref. Omar Sabbag, 628 – Jd. Botânico – Curitiba/PR – Brasil - CEP: 80210-000
(41) 3263-4895 - www.centroreichiano.com.br - centroreichiano@centroreichiano.com.br

Página | 3

COMO REFERENCIAR ESSE ARTIGO
BORINE Monica Silvia. Da descoberta da energia orgone ao livro "Contato com o Espaço": Uma
análise criteriosa da percepção de Wilhelm Reich sobre os Objetos Voadores Não Identificados.
In: ENCONTRO PARANAENSE, CONGRESSO BRASILEIRO, CONVEÇÃO BRASILLATINOMÉRICA DE PSICOTERAPIAS CORPORAIS, XIX, XI, III, 2014. Anais. Curitiba: Centro
Reichiano,
2014.
[ISBN
–
978-85-87691-24-8].
Disponível
em:
www.centroreichiano.com.br/artigos_anais_congressos.htm.
Acesso em: ____/____/____.

Essas repentinas experiências que Reich estava envolvido são intrigantes,
levantam suspeitas em relação à grande perseguição que ele sofreu não somente em
relação à suas descobertas científicas, mas em relação aos seus contatos pessoais com
os OVNIs. Algumas perguntas são necessárias para uma reflexão mais profunda: Reich
sofria mesmo de uma psicose como afirmavam autoridades americanas em sua época?
Seria Reich vítima de inesperadas experiências anômalas reais de contato e abduções?
Se as experiências foram reais, como essas experiências inusitadas com os OVNIs o
afetaram pessoalmente e também suas pesquisas? Será que a divulgação sua época de
seus contatos com os "discos voadores" e os seres que os pilotavam principalmente ao
governo americano desencadeou uma perseguição que contribuiu e culminou com a sua
prisão? Será possível que Reich tenha chegado “longe demais” com os contatos que fez
com os OVNIs esbarrando em algum programa secreto? Situações marcantes em sua
vida inegavelmente aconteceram e a sequencia desses fatos podem dar indícios
esclarecedores possibilitando respostas a essas perguntas.
Em 30 de Dezembro de 1940, Reich escreveu uma carta a Albert Einstein
solicitando um encontro para a discussão de suas descobertas. Nesse encontro Reich
conversou com Einstein por cinco horas sobre os "bions" e com o acumulador de energia
orgone. Ao comentar sobre a diferença dentro e fora do acumulador, Einstein confessou a
Reich que seria uma “grande bomba” para o mundo da física essa descoberta, mas
depois de algumas semanas Einstein alegou que não tinha nada mais a tratar sobre o
assunto fechando o diálogo de maneira seca e abrupta (REICH, 1953).
Em 12 de Dezembro do mesmo ano agentes do Federal Bureau of
Investigation (FBI) invadiram sua casa e laboratório, sem dar motivo algum apresentando
ordem de prisão para Reich. Em 05 de Janeiro de 1942, Reich foi posto em liberdade,
mas no dia seguinte recebeu novamente dois agentes do FBI com ordem de revista.
Nessa ocasião Mildred Edie Brandy uma jornalista, dois dias depois dos artigos abusivos
e sensacionalistas espalha na mídia a existência de um novo culto do sexo anarquia,
chamando a atenção publicando sobre “O estranho caso de W. Reich” nos jornais de
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grande circulação. Nesse período conturbado os estudos de Reich sobre a contaminação
das emoções humanas estavam em andamento em seu livro "Análise do caráter" (1995)
onde escreve sobre

a "Peste emocional" uma biopatia crônica do organismo que

segundo ele é uma doença endêmica como a esquizofrenia e o câncer, mas com uma
diferença importante está intimamente ligada ao caráter neurótico (REICH & REICH,
1978).
Em 1946 Reich publica o livro “Escuta Zé Ninguém” dirigido contra as agressões
recebidas de diversas pessoas, principalmente de pessoas do seu convívio, algumas das
quais ele havia ajudado. A partir disso o FDA (Food and Drug Administration), órgão do
governo Federal dos EUA decidiu investigar os acumuladores de energia orgone. No
verão de 1946, Reich recebeu a visita Charles Wood um agente do FDA querendo
informações sobre os seus acumuladores. Este agente conhece Clista, a filha do
carpinteiro que produzia os acumuladores para Reich e, muito rapidamente a pede em
casamento. Wood, através de Clista consegue uma lista com 250 nomes de pessoas que
alugavam os acumuladores de Reich para tratamento. Wood denuncia Reich e logo a
seguir um processo judicial contra ele foi aberto pelo (FDA) Food and Drug Administration
(REICH & REICH, 1978).
Em 1948 Reich com ajuda de um físico, que repentinamente apareceu em seu
laboratório solicitando emprego como assistente, consegue fazer funcionar o primeiro
motor à energia orgone na presença de cinco testemunhas uma delas Myron Sharaf,
experimento gravado e registrado em laboratório. Em Agosto de 1949 sua casa e
laboratório ficam prontos em Rangeley, Maine e nesse ano Reich organiza a "1.ª
Conferência Internacional de Orgonomia" e inexplicavelmente, um de seus alunos Walter
Hoppe, residente em Israel foi detido pelas autoridades quando desembarcava no
aeroporto de Nova York. Reich atribuiu esse impedimento aos agentes do FDA. No
Outono do mesmo ano, o físico assistente de Reich, saiu de férias e levou consigo os
escritos originais e os protótipos do motor de energia orgone para efetuar ajustes dizendo
que retornaria no inicio do próximo ano, mas nunca mais retornou. Reich deduziu que seu
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projeto havia sido literalmente sequestrado e o motor jamais foi recuperado (SHARAF,
1983).
Em 05 de Janeiro de 1951 o Projeto Oranur recebeu duas partículas de radium
para iniciar novos experimentos com a energia orgone. Em 18 de Outubro de 1952 Reich
e seus assistentes em Tucson avistam diversos ÓVNIS juntamente com seu filho Peter,
sua esposa Eva e seu assistente Willian Moise. Ainda nesse ano Reich obteve a
informação de que numerosos discos voadores haviam circulado nos céus e visto em
diversas partes nos EUA coincidindo com o aparecimento de nuvens DOR (deadly
orgone) que ele havia constatado pairando na atmosfera do laboratório Orgonon e em
vários outros estados do Maine (REICH, 1957).
Em 1952 em pé no alpendre dianteiro de sua casa Reich ouviu alguma coisa
zunindo de um lado para outro do horizonte em alguns segundos, mas ele escreveu que
prestou pouca atenção no OVNI, mas foi a partir da substancia preta que caiu
abundantemente sobre Orgonon Instituto em Abril 1952 que a sua preocupação
aumentou. Reich registrou que era óbvio que o objeto vinha de algum lugar do universo
(REICH, 1957).
O interesse de Reich nos discos voadores data de 1953, até então não há
nenhuma indicação escrita dele mesmo dando atenção a publicidade em torno dos
"discos voadores". Nem mesmo quando em 1952 alguns visitantes em sua casa e no
laboratório informaram a ele o avistamento de objetos brilhando no céu que não eram
decididamente estrelas. Em novembro de 1953 ele lê o melhor livro disponível sobre o
assunto, “Flying Saucers from Outer Space” (Holt & KeyHoe, 1953) e fica surpreso. Suas
anotações indicam o quanto ele ficou intrigado após ler esse livro, ele não tinha estudado
nada sobre o assunto até então e sua mente, feita para esperar surpresas na pesquisa
natural, estava aberta a qualquer coisa que parecesse real (SHARAF, 1983).
No verão de 1953, Reich observou que caiu uma substância preta que ele
denominou de “melanor” vinda da atmosfera. Tudo que tinha vida secou em sua casa e
laboratório inclusive as pedras das paredes ficaram pretas e a atmosfera ao redor de
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Organon ficou pesada. Em Outubro este mesmo ano Reich avista três grandes OVNIs
amarelos voando baixo ao longo do horizonte ao sul com outro sobre o observatório na
sua propriedade. Em 10 de outubro, um grande OVNI avermelhado pairava ao sul da
propriedade e quando ele direcionou o cloudbuster a luz se tornou menos vermelha
(REICH, 1957).
Em 30 de Dezembro de 1953 um assistente laboratorial comunicou um avistamento
de um OVNI alaranjado no céu. Reich observando os OVNIs escreveu em suas
anotações que os objetos usavam as correntes de energia orgone como vias e, ele
considerava que esses objetos eram pilotados por seres inteligentes não tendo mais
dúvidas diante de suas investigações quanto à fonte de substancia melanor produzidas
pelos OVNIs (REICH, 1957).
Em 28 de Janeiro de 1954, sua esposa Else e Reich avistam duas grandes luzes
amarelo alaranjadas sobrevoando as montanhas próximas a Orgonon, entusiasmada Else
no dia seguinte escreveu uma carta à Força Aérea dos Estados Unido, em 10 de março
de 1954 informando o avistamento do objeto voador não identificado. Logo a seguir eles
receberam resposta de Steve J. Hubert, primeiro tenente da Força Aérea dizendo estar
interessado na investigação desses fenômenos e na semana seguinte, o tenente da
aeronáutica Andew Matyas enviou um “questionário de rotina” com quarenta perguntas
técnicas sobre o avistamento do objeto, para preenchimento detalhado por Reich. Reich
respondeu detalhadamente as perguntas e enviou muitos dados como desenhos e
localização dos OVNIs. Logo a seguir um pedido do FDA a Suprema Corte dos Estados
Unidos emitiu em 19 de Março de 1954 uma ordem judicial proibindo todas as pesquisas,
publicações e atividades que incluíssem a energia orgone (VOLPI, 2000).
Em Outubro e Novembro de 1954, Robert Mc Cullough de sua equipe foi atingido
por um OVNI. Nesta ocasião Reich leu o livro “Os discos voadores são reais".
Nessa ocasião Reich se pergunta porque somente a Terra deveria ser habitada por
seres inteligentes e por que por intermédio do cloudbuster em 12 de Maio de 1954 entre
9:40 e 10:45 horas da noite ele havia entrado em contato com os ÓVNIS? (REICH, 1954).
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Em 10 de Outubro de 1954 bombardeando o céu com orgone vem um sentimento
repetitivo, que já estava há muito tempo perturbando sua mente, o medo de desencadear
uma precipitação, uma guerra interplanetária em consequência de seus experimentos
porque para Reich as coisas estavam se encaixando bem demais (REICH, 1957).
Segundo Reich a Força Aérea Americana já havia feito contato belicosos com os
OVNIs. Em Abril de 1956, um de seu assistente William Moise, desapareceu
misteriosamente e repentinamente por alguns dias, quando retornou não sabia o que
havia acontecido isto é, não se recordava o que passou nos dias em que ficou
desaparecido, acontecimento que perturbou Reich. Uma observação cabe aqui pois na
atualidade pessoas que tem contato com OVNIs ou que sofrem da chamada Síndrome da
abdução alienígena relatam não se lembrar de determinados episódios vivenciados,
lapsos de tempo incomuns é o que na atualidade é denominado de "missing time", tempo
perdido (Reich, 1957).
Em 10 de outubro de 1954, pela segunda vez, Reich bombardeou "estrelas" e
induziu-as a se moverem, e elas se moviam segundo ele como se estivessem em vôo em
diferentes direções. Reich escreveu:

Quando eu vi a "estrela" sumir quatro vezes em sucessão, o que havia sido deixado
do velho mundo do conhecimento humano, após a descoberta da energia orgone,
tombado além recuperar. De agora em diante tudo, qualquer coisa, era possível.
Nada poderia mais ser considerada "impossível", eu havia dirigido os tubos ligados
ao poço profundo em direção comum e estrela e ela desapareceu quatro vezes
(REICH, 1957, pag 3).

Depois de diversas observações e contatos Reich deduziu que essas naves eram
pilotadas por seres não humanos e inteligentes do espaço e denomina estes pilotos de
Cosmic Orgone Engineering (C.OR.E.) dizendo que suas naves voavam de dez a quinze
mil milhas por hora e, que a energia empregada por esses seres estava além da ciência
mecanicista da época. Ele enfatizou a sua equipe que os experimentos que estavam
realizando com a energia orgone e os OVNIs deveriam ser replicados muitas vezes até
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que não pudessem mais negá-los. Reich chegou à conclusão que o mais importante não
era onde foram vistos essas naves pelas pessoas ou membros de sua equipe, mas sim
como afetou emocionalmente e fisicamente o observador e ainda se a pessoa que havia
passado pela experiência falava honestamente sobre sua vivencia e se os movimentos
dos objetos eram de fato desconhecidos. Nota-se aqui a grande preocupação de Reich
em compreender a veracidade do fenômeno, sua intenção de discriminar o que o
observador viu de fato e também a sua preocupação com o efeito na mente e consciência
dos membros de sua equipe. Ele se preocupou como as pessoas estavam sendo
afetadas em suas mentes e energia (REICH, 1957).
Muito similar as preocupações de Reich foram as de Carl Gustav Jung quando
escreveu sobre os "discos voadores" no seu livro intitulado "Um mito moderno sobre as
coisas vistas no céu" (1958), no livro ele enfatiza os aspectos psicológicos do fenômeno
abrindo uma premissa importante no tema que considerava relacionada com a mente
humana. A principal preocupação de Jung com os OVNIs foi com o seu aspecto psíquico
isto é, como as pessoas estavam se deixando afetar por eles, preocupação esta muito
semelhante a de Wilhelm Reich (BORINE, 2014).
A fim de eliminar qualquer dúvida sobre o que Jung pensava sobre o fenômeno ele
divulgou um relatório que foi aceito pela Associated Press e impresso em 30 de Julho de
1958 que dizia que o Dr. Carl G. Jung, psicólogo suíço afirmava em um relatório divulgado
que objetos voadores não identificados eram sinais reais, e se mostravam orientados por
inteligentes pilotos quase humanos":
"Eu só posso dizer com certeza que essas coisas não são um mero rumor. Algo foi
visto. Uma explicação puramente psicológica está descartada" (JUNG, 1958).

Reich e Jung são dois ícones da Psicologia que embora fossem contemporâneos
não se encontraram para partilhar suas descobertas. É importante ressaltar que ambos
eram preocupados com os aspectos psicológicos que o fenômeno poderia desencadear
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nas pessoas isto é, como os OVNIs estavam afetando a mente e o comportamento
humano.
Depois de um período de observações Reich concluiu que esses "discos voadores"
eram pilotados por homens extraterrestres, isto é homens vindo do espaço. Segundo ele
eles usavam a energia OR (orgone) para a propulsão de suas espaçonaves. Reich deixou
compilado em seu livro uma sequencia de características resultado de suas observações
e conclusões sobre essas naves nos estudos feitos com a energia orgone (REICH, 1957):
1. Os OVNsS são pilotados pelo homens C.OR.E (Cosmic Orgonomic Engineering) eles
estão aparentemente familiarizados com as

leis do funcionamento orgonômico

especialmente com a gravidade como uma função de superposição;
2. Eles empregam a energia orgone cósmica para impelir suas máquinas voadoras;
3. As luzes azuis, são características de orgone visível no céu, protoplasma, aurora,
planetas e tubos de vácuo;
4. Conheço bem as mudanças da cor azul para branco ou vermelho, etc., a partir de
fenômenos orgone;
5. Os homens C.OR.E estão obviamente conduzindo seus objetos voadores nas
principais corretes de energia orgone do universo;
6. As vertiginosas velocidades estão de acordo com os cálculos de Reich dentro das
correntes de energia orgone cósmica.
7. Utilizam uma velocidade 10 a 15 mil milhas por hora, sendo bastante natural nas
equações.
8. Eles giram os discos com harmonia de ondas orgone em que navegam. Os discos
giratórios descrevem exatamente o que ele havia calculado10 anos antes, chamado KRW
(kreiselwellen) ondas rodopiantes.
9. O espaço vazio não é vazio, a luz é o efeito da luminação do invólucro de energia
orgone dos planetas.
Em 1955 dia 30 de dezembro em Tucson, Reich foi surpreendido com a visita de
um agente FDA recebendo uma intimação assinada pelo escrivão e não pelo juiz. Em 24
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de Abril de 1954 Reich escreveu pedindo uma notificação corretamente assinada e caso
isso não ocorresse ele não compareceria ao tribunal. Em 30 de Abril, todas as
testemunhas compareceram menos Reich e Silvest no tribunal, isso resultou em ordem de
prisão imediata. Reich recebeu nessa sentença dois anos de prisão e Michael Silvest
recebeu um ano e meio. A Fundação Wilhelm Reich foi condenada a pagar multa de dez
mil dólares e isso foi um choque muito grande para todos. Reich fez uma reunião com sua
equipe e familiares porque não sabia o que aconteceria com ele a seguir e esclareceu que
não queria sucessores após sua morte e sim que as pessoas continuassem
desenvolvendo seus estudos e pesquisas. Reich e Silvest foram presos no Instituto
Correcional Federal de Danbury Connecticut. O juiz obrigou Reich a se submeter a
exames psiquiátricos e nos resultados ele foi considerado

paranoico devendo se

submeter a prescrição e tratamento. Dez dias depois ele foi transferido para a
penitenciária de Lewisburg na Pennsylvania. Os psiquiatras de Lewisburg contrariando o
diagnóstico inicial disseram que Reich "estava legalmente e totalmente sano e capaz".
Na prisão Reich mantinha correspondência com seu filho Peter, Aurora e sua
esposa, pressentindo sua morte Reich escreveu uma carta a Eva dizendo que levava com
ele dois grandes segredos que ninguém conhecia e que um dia seria contada toda a
história (REICH & REICH, 1978).
Que segredos seriam esses que ele não revelou?
Em 03 de Novembro de 1957 Reich foi encontrado morto em sua cela pela manhã.
Antes disso ele redigiu um testamento exigindo que suas anotações e pesquisas fossem
guardadas e abertas após 50 anos de sua morte considerando que podiam ser roubados,
modificados ou deturpados e esse seu desejo foi mantido.
Seu sofrimento emocional nos últimos anos de sua vida e sua prisão no final dela
provavelmente o fizeram questionar ainda mais a natureza humana, mas certamente sua
existência não foi em vão. Um homem de personalidade forte e um cientista determinado
que deixou seus conceitos, teorias e descobertas, um legado inestimável principalmente
para a Psicologia que com seus conceitos abriu um campo inédito de estudo baseados no
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corpo e bioenergia. A história de sua vida sugere que ele não só sabia demais, mas
estava muito além e aquém do seu tempo.
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