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Enigmaet - Wilhelm Reich Av Christian Paaske

Noen kommer inn i livets sirkusmanesje,
smilende, bukkende og går høflig ut
igjen. Wilhelm Reich gjorde ikke det,
han reiste en storm offentlig og privat.
Livet igjennom blåste det friskt rundt en
av psykologihistoriens pionerer.

Freuds stjerneelever
Willhelm Reich (1897-1957) har satt spor etter seg i his-
torien og hører blant de banebrytende pionerene som i
kjølvannet av Sigmund Freud skapte moderne psykologi.
Drømmetydning, det underbevisste, undertrykt seksualitet
som årsak til nevroser og psykiske lidelser og psykoanaly-
sen som terapiform åpnet opp et nytt landskap som radi-
kalt endret det moderne menneskets oppfatning av seg
selv. Mange reagerte på Freuds seksualfiksering og flere
utviklet hans teorier i ulike retninger ofte ubevisst preget
av deres egen personlighet. Dette er særlig tydelig i to av
Freuds kanskje viktigste elever, Wilhelm Reich og Carl
Gustav Jung. Begge gikk etter et langt samarbeid sine
egne veier, og begge smekket døren hardt igjen etter seg
da de brøt med sin store farsfigur og læremester. For
Reichs vedkommende så hardt at han ble eksludert fra
psykoanalytiske selskap og av mange i dag ikke regnes å
tilhøre psykoanalysen i det hele tatt. I for eksempel Peter
Gays solide biografi over Freud er Reich ikke en gang
nevnt.

Vitenskap eller religion
Freuds psykologi kom i en tid hvor vitenskapen hadde
gjort banebrytende oppdagelser. Begynnelsen på 1900
hundretallet var fødselen av den moderne tid. Edisson
hadde oppfunnet lyspæren, de første bilene hadde begynt
å rulle på veiene, Pasteur hadde oppdaget mikroben og
Einstein var i ferd med å introdusere relativitetsteorien.
Menneskets indre var fortsatt fra et vitenskapelig syns-
punkt uoppdaget territorium, og Freuds store ambisjon var
å gjøre studiet av psyken til vitenskap. Før dette hørte
menneskeforståelse til litteraturen, kunsten og i sin mest
stivbeinte form til religionene. Sjelen var kirkens domene.
Selv om det er flytende overganger mellom vitenskap, filo-
sofi og religion er det problematisk hvor psykologi hører
hjemme i dette landskapet. 
Innenfor psykologifaget i seg selv er det store motset-

ninger mellom behavoiristisk adferdspsykologi og den mer
eksistensielt orienterte humanistiske psykologien. Dem
som på den ene siden vil redusere mennesket til et moder-
ne dyr hvor følelser, tenkning, valg og adferd er et resultat
av gener og sosiale påvirkninger, og hvor mennesket er et
objekt for kvantifiserbar vitenskapelig forskning. Og dem
som på den annen side som tror på menneskets frie vilje
og med subjektive erfaringer og opplevelser. Mennesket
kan ikke reduseres til et objekt eller en maskin, men har

noe genuint menneskelig, sin egen subjektivitet og kanskje
også en åndelig og sjelelig natur. Psykoanalysen var
begynnelsen på hva som senere er ble til humanistisk
psykologi.
Men kanskje er psykologi mer en moderne religion eller
en form for moralsk behandling enn det er vitenskap? Selv
adferdsterapi med sine metoder av belønning og straff er
en form for sosial tilpasning av individet og korrektur på
oppførsel som bryter med normene for normal oppførsel.
Om man en prest kommer med svoveldampende skrem-
selspropaganda fra en prekestol, eller en psykolog bruker
elektriske støt går vel ut på det samme? 
Med Freud gikk man ikke lenger til presten for å bekjen-

ne sine synder, men skriftefunksjonen ble flyttet til psyko-
analytikerens sofa. Syndsbegrepet ble omdefinert. Det var
ikke lenger de klassiske syndene som gjorde mennesket
ulykkelig, men fornektelsen av sin natur, iboende biologis-
ke drifter og med seksualiteten som med vulkansk kraft
presset seg på. Frelse var ikke lenger å bli ett med Gud,
men å bli ett meg seg selv, og med derpå følgende sexliv
uten skyld og skam og følelsesmessig selvrealisering.
Sjelens skulle ikke lenger dras gjennom skjærsilden for
renselse for å komme til himmelen, men nå var det nok å
gå i terapi. Denne kursendringen hvor Gud og mennesket
har byttet plass har holdt seg siden, og har forplantet seg
langt inn i dagens selvutviklingsmiljø. 

Orgasmens funksjon
Reich og Jung var to ytterpunkter i psykoanalysens videre
veier. Jung var prestesønn og med sin åndelige bakgrunn
og interesse skapte han en psykologisk retning som i stør-
re grad integrerer sjelslivet og menneskets åndelige natur.
Fokus ble dreiet langt vekk fra seksualitet som den dri-
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vende kraft i psyken, mens snarere menneskets iboende
lengsel etter enhet og integrering med dypere symbolske,
universelle og kosmiske perspektiver. Jung hentet videre
elementer fra alkymi, astrologi og mystiske tradisjoner og
gjorde jungiansk psykologi til et eget mytologisk univers.  
Reich gikk i stikk motsatt retning. Mens Jung søkte mot
det åndelige, gikk Reich mot det fysiske og inn i kroppen.
I følge Reich førte nevroser og psykiske lidelser først og
fremst til forstyrrelser i evnen til å få orgasme. Målet med
behandlingen var frigjøring av kroppslige spenninger og
med et velfungerende seksualliv og orgastisk potens som
kriteriet på psykisk sunnhet og vellykket terapi. Mange
ropte i protest når Freud lanserte sine teorier, men med
Reich hylte de. Reich var kontroversiell av flere grunner
enn denne. Han ble etterhvert ekskludert fra Det psyko-
analytiske selskap fordi han brøt med sentrale psykoanaly-
tiske prinsipper både i teori og i praksis.
Selv om Reich prøvde å utvikle psykoanalysen i en viten-
skapelig retning og særlig på jakt etter å gi libido og sek-
sualkraften et fysisk og klinisk fundament endte det likevel
opp med en form for seksualmystikk hvor Reich gjorde
seg til guru i sin egen vitenskapelige sekt og predikerte sitt
eget seksuelle evangelium.

Reich i Norge
Fordrevet fra de akademiske kretser i Østerrike og
Tyskland og som jøde med jorden ulmende under seg med
nazismens frammarsj gikk turen til Skandinavia. Først med
et kortere opphold i Danmark hvor det raskt ble bråk i
akademiske kretser og deretter til Oslo mellom 1935 og
1939. Det som i Danmark var en frisk bris, ble i Norge til
full storm. Reich var allerede på dette tidspunkt en berømt
psykolog og hadde tilført psykoanalysen vesentlige teore-
tiske bidrag. Flere samlet seg omkring ham for å gå i tera-
pi, lære hans metoder og være tett på en person med en
sterk personlig utstråling og blendende personlighet. Reich
hadde en nærmest hypnotisk virkning på sine tilhengere,
oftest leger, psykiatere og intellektuelle og som han raskt
innrullerte i sin vitenskapelige sekt. Han fikk dem til å
arbeide for seg, beundre og dyrke ham og finansiere hans
livsopphold og vitenskapelige forskning. Reichs janusansikt
av sjarm, varme og faderlig autoritet på den ene siden, og
hans brutale, tyranniske raseriutbrudd og kyniske oppfør-
sel på den andre, gjorde ham til en spennende, intens, far-
lig, tiltrekkende og fascinerende person mange viste ube-
grenset lojalitet. De positive sidene gjorde det mulig å tole-
rere, overse og rasjonalisere de negative. De fleste brukte
lang tid på å finne ut om Reich var et geni eller infam
psykopat, eller begge deler.
Det var ikke bare forfattere som Sigurd Hoel og psyko-

loger som Harald Scheldrup eller Ola Raknes som ble til-
trukket av Reich, men også kvinner fant ham uimotståelig
og søkte personlig frelse hos seksualprofeten. Livet
gjennom omga Reich seg med mange kvinner. Selv om
han var en familiens mann med både barn og flere ekte-
skap manglet det ikke på elskerinner. Karakteristisk for
psykopatens manglende selvinnsikt hadde han en særegen
dobbelstandard hvor hans egen hyppige utroskap var en
selvfølge, mens bare mistanke om ofte ubegrunnet utro-
skap fra partnerne ble møtt med voldsom sjalusi, raseriut-
brudd og tidvis vold.   

Det grensesprengende med Reich var særlig hans terapi-
form. Han var en intelligent observatør, gnistrende dyktig
terapeut og utviklet en forståelse av hvordan muskelspen-
ninger blokkerte for livsenergien. Mens Freud og mange
psykologer begrenset seg til samtaler la Reich vekt på
fysisk berøring, pusten og behandlet pasientene nakne
med unntak av undertøyet. Han utviklet en form for sterkt
følelsesforløsende kroppsterapi med kraftige utbrudd, gråt,
skrik og hva som ellers er innestengt bak hva han kalte
kroppspanser, blokkeringer og hemmet orgasmefunksjon.  
Dette var i 1930 årene mer enn nok til å gjøre Reich til

en udetonert bombe, men det var med introduksjonen av
hva Reich kalte orgon-energi at problemene kom for
alvor. I fraværet av tilstrekkelig vitenskapelig dokumenta-
sjon på denne form for livsenergi Reich påstod fantes i
atmosfæren og kunne helbrede seksuelle forstyrrelser,
kreft og en lang rekke sykdommer utløste det en voldsom
debatt. Oslopressen hadde i denne perioden mer enn 100
innlegg og artikler for eller i mot Reich. De mer konserva-
tive sidene av psykiatri og forskningsmiljøene gikk til harde
angrep, mens forfattere, intellektuelle og mer liberale tok
til orde for at det burde være takhøyde for en person som
Reich. På overflaten handlet det om faglige uenigheter,
men de puritanske undertonene var tydelige og Reichs
seksualevangelium provoserte for å si det mildt. Klimaet
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ble etterhvert så spent og ubehagelig at Reich pakket kof-
ferten og emigrerte til USA. Han gikk ombord på
Stavangerfjord, den siste passasjerbåten til Amerika innen
2.verdenskrig rammet Norge. Han etterlot seg imidlertid
et varig inntrykk og hadde en sterk påvirkning på deler av
psykologimiljøet i Oslo som fikk en langt mer kroppsorien-
tert dreining enn tradisjonell psykoanalyse. Også store
deler av Sigurd Hoels forfatterskap bærer sterkt preg av
hans innflytelse av Reich som var hans terapeut, lærer og
nære venn.

Reich i USA
I USA fortsatte Reich sitt vitenskapelige arbeid. Han fikk
igjen raskt en krets av medhjelpere og kultstatusen fortsat-
te med uforminsket styrke. I Europa var han mer tilgjenge-
lig og jovial med sin elever og tilhengere. I USA skiftet
dette til Dr. Reich. For å gjøre en lang historie kort endte
det med at FDA, det amerikanske næringsmiddeltilsynet
ville ha slutt på orgon-behandling fordi den vitenskapelige
dokumentasjonen var ikke god nok og ble betraktet som
kvakksalveri og svindel. Hva som kan se ut som
McCarthy-tidens antikommunistiske paranoia og sensur og
ødeleggelse av en genial vitenskapsmann, var nok mer
konsekvensene av Reichs egen megalomani, stolthet og
arrogante tro på at han som vitenskapsmann var hevet
over loven, og at vitenskapelige sannheter ikke kan avgjø-
res i en rettsal. 
Reich tok feil og ble dømt til 3 års fengsel fordi han ikke

rettet seg etter påbudet om å slutte å selge sine orgon-
akumulatorer eller såkalte orgon-bokser. Fordi Reich heller
ikke stilte i retten til sitt eget forsvar fikk påtalemyndighe-
tene også gjennomslag for at all Reichs litteratur ble defi-
nert som brosjyremateriell og dermed forbudt og brent.
Dette vil nok mange oppfatte som alvorlig brudd på
ytringsfriheten, men protestene mot dette bokbålet som
inkluderte flere tonn med bøker, uteble. Kun i ettertid så
en hvor ille det egentlig var. Reich døde i fengsel av hjerte-
komplikasjoner, 60 år gammel. Han lykkes i å iscenesette
sitt eget martyrium en sektleder verdig.

Psykopaten
Reich som vitenskapsmann, forsker, politisk aktivist og
seksualreformator var grensesprengende i sin tid og hadde
en stor innflytelse på en lang rekke områder selv den dag i
dag. Han la grunnlaget til en rekke terapiformer som bio-
energi, primalterapi, encountergrupper, rolfing, gestaltte-
rapi og mer kroppsorienterte terapiformer. Han var en
viktig person i moderne psykologi, selv mange ikke deler
en slik oppfatning. 
Han blir også interessant fordi han var så motsetnings-
full, og hvor hans konstruktive sider kom like kraftig til
uttrykk som hans destruktive. Han samlet ja-mennesker
rundt seg og forlangte lydighet, underkastelse og arbeids-
innsats som prisen og betingelsene for å motta hans kunn-
skaper, oppmerksomhet og inkludering i hans krets.
Andre typer relasjoner fungerte ikke for Reich. Han defi-
nerte seg alltid i en maktposisjon som den overlegne og
de andre som underdanige elever. Fordi han var kunn-
skapsrik, intelligent, sjarmerende, energisk og med en
voldsom arbeidskapasitet lot mange seg innrullere i denne
autoritære modellen. Noen tok til seg hva de kunne av

kunnskaper, andre ristet på hodet og reiste, og andre ble
utnyttet følelsesmessig, seksuelt og økonomisk og offer for
Reichs maktmisbruk.
Som menneskekjenner hadde han tilsynelatende liten

selvinnsikt i sin egne alvorlige personlighetsforstyrrelser,
men i hvert fall liten evne eller vilje til å gjøre noe med
det. Det er nok flere diagnoser å gripe fatt i, men en nar-
scistisk psykopat med paraniode trekk er kanskje det mest
brukte, mens mange av hans kollegaer mente at han peri-
odevis var psykotisk.
Reichs liv er godt dokumentert med flere biografier hvor
det ikke er spart på detaljene. Det er spennende lesning
fordi dramaet mellom geni og galskap holder leseren
fengslet gjennom hele livsløpet. 

Horoskopet
Det lar seg ikke gjøre å lese en psykopatisk diagnose ut av
et horoskop, men det mest nærliggende i Reichs horo-
skop er den spesielle aspekt-konfigurasjonen mellom
Solen, Mars og Saturn. Solen og Mars er i et kvadratur og
hardt aspekt til hverandre. Mars og Saturn er i et kvin-
kuns-aspekt på 150 grader som også regnes blant de
harde aspektene, og Solen og Saturn er i trigon til hveran-
dre som er et harmonisk aspekt. Så her er det en blanding
av hvordan motsetningsfulle harmoniske og utfordrende
energier inngår i en felles dynamikk. 
Det harmoniske aspektet mellom Solen og Saturn viser
den faderlige autoriteten, den disiplinerte vitenskapsman-
nen og en person med en skjebne til å etterlate seg et his-
torisk inntrykk. Solen i Væren viser krigeren, foregangs-
mannen, banebryteren, arbeidsnarkomanen og den forfris-
kende og inspirerende lederen. Mars i Krepsen viser den
emosjonelle intensiteten, det irrasjonelle temperamentet,
de hissige raseriutbruddene og hustyrannen med de nær-
mestes i konstante frykt for når de trår på neste landmine.

Det siste bildet tatt av Reich før hans død, eskortert til 
fengsel - 12.mars 1957.
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Reichs fokus på forsvarsmønstre, muskelspenninger og
hva han kalte muskelpanser føyer seg til Krepsens behov
for å forsvare seg og danne et hardt skall rundt seg for
beskyttelse.  En planet på 0 grader i et kardinaltegn er
videre hva Noel Tyl kaller et Aries-Point og betyr at pla-
netenergiene har et ekstra sterkt behov for å uttrykke seg.
Mars er også en sentral planet fordi den styrer Værens
tegn, og når den i tillegg er i et hissig aspekt til Solen for-
sterker dette spesielt de rastløse, aggressive og voldsomme
sidene i personligheten, i tillegg til at det er en kilde til
mye energi, viljestyrke og påståelighet.  
Fornuften kunne også ta over. Han kunne ta selvkritikk
og innrømmet gjerne faglige feil. Saturn i Skytten viser en
stor dose klokskap, tålmodighet, evne til systematisk forsk-
ning og stort syn på livet. En utsatt Saturn i dette tegnet
kan imidlertid også forårsake religiøs fanatisme, dogmatis-
ke holdninger og rigide forestillinger.

Uranus
Planeten for revolusjon, omveltning, opprør, eksentriskhet
og geniale teknologiske løsninger står sentralt ved å være
plassert på MC, horoskopets senit. Det viser mål i livet,
yrkesvalg og slår an tonen i karriere og hans rolle i offent-
ligheten. Han var blant de få psykoanalytikerne som enga-
sjerte seg politisk. I 1930 meldte han seg inn i kommu-
nistpartiet både for å bekjempe Hitler som han var tidlig
ute med å se faren ved, men også for å nå ut til befolk-
ningen og de store massene med seksualopplysning. Han
tok til orde for friere tilgang på prevensjon, fri abort, kvin-
nefrigjøring og likestilling, naturlig fødsel på kvinnens pre-
misser, antiautoritær barneoppdragelse og mindre tabu
omkring sex og samliv. Reich var radikal, revolusjone-
rende og langt forut for sin tid.

Forhold til far
Uranus i aspekt til Solen viser noe av relasjonen til faren.
Barnet får på et tidlig tidspunkt en forestilling om å være
alene og må klare seg selv. Det viser en både fysisk og
emosjonell distanse til faren og en sorg over fraværet av
større nærhet. Forsvarsmønsteret som oppstår i kjølvannet
av dette er en isolering fra følelser ved å intellektualisere
dem. En oppfatter seg som spesiell, en outsider og er ikke
redd for å gå sine egne veier. Det oppstår en fremmedhet
overfor verden hvor en gjør seg til observatør, føler seg
mistilpasset og forskjellig fra alle andre. Obsfelder mente
for eksempel at han var kommet til en fremmed klode.
Selvfølelsen styrkes jo større denne forskjellen er og dan-
ner grunnlaget for en selvvalgt eksentrisk rolle i livet.
Reich samarbeidet ikke med andre forskere og vitenskaps-
menn. Han gikk rett til topps og søkte anerkjennelse hos
Freud og senere Einstein som avviste hans teorier. Han
utviklet sitt eget forskningsmessige univers og befant seg
på en isolert øy hvor han mente verden skulle komme til
ham, og ikke omvendt.
At Solen er i berøring med Saturn viser farens autoritæ-

re sider, og var en emosjonell rollemodell som Reich i vok-
sen alder ble stadig mer lik. Han var kronisk sjalu og som
storbonde på et gods i Ukraina var han vant til å behandle
sine undersåtter og arbeidere brutalt og ofte voldelig.
Reichs mor som var langt yngre enn sin mann innledet et
hemmelig forhold til Reichs huslærer. Den unge Reich
overvar hvordan moren listet seg på nattetider til lærens

soverrom, og ved farens mange reiser skjønte han hva
som foregikk bak de lukkede dører. Faren fikk sine mistan-
ker bekreftet av den unge sønnen som ikke klarte å holde
på en slik hemmelighet. Det gikk hardt ut over moren og
det endte med at hun begikk selvmord. 
Utvilsomt har denne episoden preget Reich sterkt, men

paradoksalt kom han til å iscenesette lignende hendelser i
ulike varianter i sitt eget liv. For eksempel innledet han et
forhold til en ung sykepleier som ble gravid. Reich ordnet
med en illegal abort hvorpå hun døde av komplikasjonene.
Han var sykelig sjalu overfor alle sine koner og partnere.
Hardheten Reich kunne utvise mot sine nærmeste kom til
uttrykk da broren som han hadde et nært forhold til fikk
tuberkulose og ble innlagt på sykehus, og i hans tre år
lange sykeleie inntil han døde fikk han aldri besøk av sin
bror. Eller da den ene datteren som levde med den fraskil-
te moren besøkte ham i USA, nektet han å se henne, og
hadde aldri mer kontakt. Han slo raskt hånden av dem
han ikke lenger kunne bruke.

Forhold til mor
Månens tette aspekt til både Neptun og Pluto viser morens
miserable tilstand. Både at hun levde under tyranniet av en
mye eldre og autoritær mann, og deprimert over å leve i
et ulykkelig ekteskap med selvmord som en siste avskjed.
Slike spenninger påvirker barnet dypt og skaper varige
forsvarsmønstre livet igjennom.
Månen i kritisk aspekt til Neptun skaper en dyp usikker-

het om særlig ens emosjonelle identitet, med ofte sorg,
tristhet og depresjon til følge. Dette var sider ved Reich
som skapte en form for selvmedlidenhet og at han så seg
selv som et offer angrepet av en hær av ytre fiender. Det
ga ham ofte et såret blikk, signaliserende en underliggende
emosjonell sårbarhet for å fortelle verden at det ham det
er mest synd på.
Månen i hardt aspekt til Pluto går ofte i stikk motsatt

retning og innleder et tema av makt og avmakt. Moren
oppfattes i barndommen som maktfull, dominerende,
intens og altoppslukende og får barnet til å føle seg mak-
tesløs og overveldet. Dette kan i voksen alder føre til en
ubalansert evne til å håndtere makt, hvor en enten over-
kompenserer ved å bli kontrollerende, dominerende og
føler stor utrygghet ved ikke å makt over andre, avveks-
lende med en følelse av resignasjon, tilbaketrekning og

Wilhelm Reich i USA omgitt av lydhøre tilhengere.
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følelse av verdiløshet og maktesløshet. Begge deler skjed-
de hos Reich, og særlig i konflikten med FDA valgte han
resignasjon og martyrrollen. Det kan også skje en form for
følelsesmessig amputering med denne form for
Plutoinnflytelse som viser seg i følelseskulde, kynisme og
diktatorisk hardhet.
I Reichs egen analytiske forklaring på det psykopatiske
forsvarsmønsteret berører han dette temaet omkring makt
og avmakt på en beslektet måte, men mer i tråd med
hans mer seksualiserte perspektiv. I følge Reich oppstår
psykopati på grunn av en form for emosjonell incest
mellom særlig mor og sønn. Moren parkerer faren på
sidelinjen og retter sin hengivelse og erotiske energi mot
sønnen. I spillet som foregår lærer moren sønnen forfø-
relsens kunst og hvordan han usynlig smyger seg inn i
kvinners intimsfære, og lærer seg kunsten å sjarmere. Det
fører til psykopatens karakteristiske evne til nettopp å bli
godt likt og med et janusansikt av sjarm og personlig
varme på den ene siden, og en brutal, hensynsløs overgri-
per på den andre. I tillegg gir dette barnet en følelse av
makt, og at han er en viktigere person for moren enn
faren. Denne maktfølelsen skaper en avhengighet det
oppleves utrygt å være foruten og ender med en beset-
telse i større eller mindre grad i å ha kontroll over andre.
Flere store personer er født under denne historiske

Neptun-Pluto konjunksjonen som kun oppstår hver 500

år. Utenom diktatorer som Stalin, Mao og Hitler, kan nev-
nes vitenskapsmenn som Einstein, Oppenheimer og Niels
Bohr eller åndelige fyrtårn som Swami Sivananda, Meher
Baba eller Paramahansa Yogananda.

Vitenskapsmannens ettermæle
I Reichs horoskop finner vi to av den omtalte aspekt-kon-
figurasjonen av et 90, 120 og 150 graders aspekt. Den
andre består av Solen, Saturn-Uranus og Jupiter. De tette
aspektene i denne konfigurasjonen gjør den ekstra virk-
ningsfull. Her kommer særlig vitenskapsmannen til syne.
Jupiter i Jomfruen gir talenter i retning av å utforske det
fysiske, grave dypt i naturen og interesse for naturviten-
skap. De harde aspektene til både Uranus og Saturn er
vann på møllen til å kjempe for sine erkjennelser. Det gir
en irritasjon som skaper utfordringer og driver ham inn i
ukjent territorium for å lete etter svar. Han var en stifinner
og tråkket nye veier andre fikk gleden av å følge i fotspo-
rene av.
Jupiters aspekt til Solen viser også kunnskapstørst, opp-

dagelsestrang og akademisk legning. Det kan også bikke
over i bedrevitenhet, arroganse og en oppfatning av egen
betydningsfullhet ute av proporsjoner, hvilket skjedde for
en stor del for Reich.
Måneknuteaksen mellom Løven og Vannmannen viser

en karmisk historikk av å ha vært en sentral person, sterk
på egne premissser, men i 7.hus likevel underlagt andres
autoritet gjerne i form av en dominerende partner eller
annen overordnet.  Med den sydlige noden i Vannmannen
handler det i større grad om å fokusere på fellesskapet og
idealer til beste for menneskeheten. Med 1.hus plassering-
en skal han som person her spille en hovedrolle og stå
forrerst på barrikadene for å sloss for en bedre og friere
verden. I det store og hele var det Reichs prosjekt. Han
var en tornado og en hvirvelvind som skapte liv og røre i
alt han kom i berøring med. I ettertid vil nok mange synes
Reich fikk en hard medfart og ble offer for rigide myndig-
heter og en heksejakt mot en annerledes tenkende. Hadde
det i ettertid vært mulig å gi ham en unnskyldning ville det
kanskje vært på sin plass. For ikke å glemme alle dem
Reich selv med fordel kunne sagt unnskyld til.
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