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У статті наведені узагальнені дані стосов-
но перевірки ефективності методу нетрадиційної 
біоенергетичної медицини Рейкі інструментами 
сучасної доказової медицини протягом останніх 
двох десятирічь. Описані загальні принципи тера-
пії, історія виникнення методу та поширення його 
на території Японії, США та європейських країн. 

Мета. Дослідження проведено з метою ви-
значити можливість використання методу Рейкі у 
фізичній терапії та реабілітації пацієнтів. 

Результати та висновки. Визначені найбіль-
ші дослідження ефективності Рейкі відносно по-
долання болю, відновлення анатомічної цілісності 
тканин та органів, відновлення функціонального 
діапазону руху та чутливості. Відзначено, що у 
невеликих дослідженнях ефективності Рейкі для 
подолання тривоги, болю, депресії, у комплексній 
реабілітації жертв насильства, виявлені окремі 
позитивні ефекти методу, які практично ніколи не 
враховуються авторами систематичних та мета-
аналізів у зв’язку з незрозумілим дизайном пер-
винних досліджень, низького рівню доказів, ма-
леньких груп обстежених пацієнтів. Не знайдено 
доказів ефективності методу Рейкі у фізичній те-
рапії та реабілітації у контактному, безконтактному 
та дистанційному виконанні. Навіть існування «бі-
ополя», корекцію якого проводять майстри Рейкі, 
більшість вчених-медиків вважають вигадкою. Але 
окремі факти про покращення психологічного ста-
ну пацієнтів, зміну біохімічних показників, а також 
зацікавленість методом дослідниками з різних кра-
їн протягом останніх десятирічь стають підґрунтям 
для продовження досліджень ефективності мето-
ду. Суб’єктивна задоволеність частини пацієнтів, 
щодо яких у реабілітації та фізичній терапії засто-
совано Рейкі, перевищує клінічні ефекти, перевіре-
ні методами подвійного плацебоконтрольованого 
рандомізованого дослідження. Тому Рейкі не може 
бути рекомендоване у якості єдиного терапевтич-
ного методу, але може бути включено до комплек-
сної фізичної терапії у якості додаткового методу 
та за умови розуміння його дії в якості плацебо. 
Подальші дослідження методу можна вважати до-
цільними у зв’язку добрим сприйняттям багатьма 
пацієнтами у описаних дослідженнях, які були про-
аналізовані в огляді, зацікавленістю дослідниками 
з різних країн та відсутністю шкоди для пацієнтів.
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Вступ. Рейкі – вид нетрадиційної терапії, за-
снованої на біоенергетичному впливі, якій відбу-
вається або шляхом доторкання цілителя долоня-
ми до пацієнта, або на відстані у сотні кілометрів, 
якщо цілитель впевнений у своєму енергетичному 
зв’язку з пацієнтом [1, 2]. Метод Рейкі не визна-
ний офіційною медичною наукою, однак більшість 
країн світу відносить його до запропонованої групи 
професій Міжнародної організації труда «Лікарі на-
родної медицини та цілителі, які лікують навіюван-
ням та молитвами» [3]. У деяких країнах робота з 
використанням терапії Рейкі не визнається медич-
ною діяльністю, тому не ліцензується [4]. Вважа-
ється, що така терапія не може нанести шкоди та 
не має побічної дії, а її позитивні ефекти належать 
до сфери плацебо [5]. В Україні терапія Рейкі на-
лежить до методів нетрадиційної медицини та ці-
лительства [6], підлягає ліцензуванню відповідно 
до наказів МОЗ України: № 195 від 10.08.2000 [7] – 
діяв до 20.02.2001; № 36 від 11.02.1998 [8] – діяв 
до 16.03.2016; № 189 від 16.03.2016 [9] – діє до те-
перішнього часу. За західною медичної трактовкою 
метод належить до «інтегративної, комплементар-
ної та альтернативної медицини» [10], разом з йо-
гою, цігун, тай-цзі та іншими. Вивченням ефектив-
ності Рейкі у США з 2015 року займається Націо-
нальний центр комплементарної та інтегративної 
медицини (National Center for Complementary and 
Integrative Health, NCCIH). З 1992 до 1998 року він 
називався Офісом нетрадиційної медицини На-
ціонального інституту здоров’я (NIH) США, з 1998 
до 2015 року – Національним центром компле-
ментарної та альтернативної медицини (National 
Center for Complementary and Alternative Medicine, 
NCCAM). За даними цього центру у різні періоди 
життя 38% дорослих американців і 12% дітей ви-
користовують для лікування методи альтернатив-
ної медицини, та лише 0,5% енергетичні методи, 
до яких належить Рейкі. Якоюсь мірою зміна на-
зви NCCIH відображає зміну ставлення медичної 
спільноти до нетрадиційної медицини. Так, до 
альтернативної медицини належать методи, які 
використовуються замість офіційної медицини, 
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до комплементарної медицини – які використо-
вуються разом з методами офіційної медицини, 
а до інтегративної – методи, які враховують всі 
адекватні методи з доведеною клінічною ефектив-
ністю. Переконливим доказом клінічної ефектив-
ності є достовірна різниця між кількістю випадків 
одужання за умови застосування подвійного заслі-
пленого плацебоконтрольованого методу, а ніяк 
не багаторічна традиція використання методу. Де-
тально описаний клінічний метод за відтворення 
всіх умов має дати такий самий статистично до-
стовірний результат за вибіркою пацієнтів. Додат-
ковою умовою доведеності може слугувати чітке 
розуміння механізму фізіологічної дії.

Метод Рейкі у світі практикує близька 500 000 
цілителів. В Україні щорічно проводиться міжна-
родна конференція по системі Рейкі [11], на якій 
відбувається обмін досвідом між представника-
ми різних напрямків Рейкі. Найбільшу зацікавле-
ність методом демонструють медичні сестри, до 
обов’язків яких належать догляд за пацієнтами з 
хронічним болем, пацієнтами з тривалим періодом 
реабілітації. Фізичний контакт з пацієнтом часто 
приносить полегшення. І найближчим до уніфіка-
ції такого фізичного впливу можна вважати саме 
Рейкі. Метод передбачає «налаштування»: пер-
ший контакт майстра Рейкі з пацієнтом потребує 
часу, щоб терапевт відчув енергію пацієнта, зро-
зумів можливості (межі) свого впливу, як мінімум 
до кінця першого терапевтичного сеансу, а краще 
і до кінця всього терапевтичного курсу. Немає ка-
нонічних позицій рук терапевта, мінімального чи 
максимального часу впливу, але загальними для 
всіх методів є принципи:

1. Спрямувати енергію, яку вміє концентру-
вати терапевт, до областей тіла пацієнта, 
в яких ця енергія має, за відчуттями тера-
певта, хворобливий характер, або існує її 
нестача.

2. Впливати до моменту, коли, за відчуття-
ми терапевта, енергія пацієнта на ділянці 
впливу стала більш здоровою та її запас 
поповнено. Із зростанням досвіду тера-
певта накопичується його особистий до-
свід визначення відчуттів самого терапев-
та та відгуків пацієнта про те, скільки енер-
гії має бути у кожній ділянці тіла, та якою 
має бути ця енергія у здоровому органі.

Для зосередження на лікуванні та посилен-
ня терапевтичного ефекту більшість майстрів 
Рейки використовує стандартний набір символів 
у вигляді японських ієрогліфів, які мають значен-
ня «захисту», «швидкого зцілення», «рівноваги», 
«сили», та ін. Ці символи терапевт може уявляти 
під час проведення сеансу Рейкі, або мати у ви-
гляді малюнків у своєму терапевтичному кабінеті.  

Не зважаючи на духовну складову терапії, май-
стри Рейки вважають метод універсальним, який 
діє незалежно від духовної складової. 

Мета дослідження. Дане дослідження прове-
дене з метою перевірити ці переконання з точки 
зору доказової медицини та визначити доцільність 
використання методу Рейкі у фізичній терапії та 
реабілітації пацієнтів, навіть якщо позитивні ефек-
ти методу обумовлені виключно ефектом плацебо.

Метод Рейкі викликає цікавість багатьох до-
слідників в останні роки: вивчають питання ліку-
вання з його допомогою больового синдрому, три-
вожних розладів [12, 13], депресії [14], покрашення 
імунітету [15], для комплексної реабілітації жертв 
насильства [16], інш., але дизайн дослідження 
ефективності методу побудувати вкрай важко. По-
перше, метод заснований на енергетичному впли-
ві людини, а не фізіотерапевтичного обладнання. 
Немає двох однакових людей, що унеможливлює 
об’єктивізацію впливу. Кожний майстер Рейкі після 
навчання та початку самостійної лікувальної ді-
яльності формує власний стиль, виробляє власні 
методи впливу на пацієнта, видозмінює систему 
відповідного до власного світовідчуття. По-друге, 
наявність «біополя», з яким взаємодіють майстри 
Рейкі, вважається антинауковою вигадкою [17], 
тому як не існує надійного методу реєстрації його 
фізичних параметрів. По-трете, неможливо за-
безпечити подвійне сліпе плацебоконтрольоване 
дослідження, якщо для лікування потрібен безпо-
середній контакт цілителя з пацієнтом. Не існує 
також доказів того, що майстер Рейкі може зіміту-
вати лікувальний сеанс у випадку звичайного зовні 
тілесного контакту, або що ненавчена Рейкі люди-
ни взагалі не впливає на іншу біоенергетично. 

Історія методу. Походження методу Рейкі 
у сучасному вигляді пов’язують з роботою Мікао 
Усуі (англійською Usui Mikao), який заснував одно-
йменне товариство цілителів у Токіо у 1922 році з 
дозволу імператора Японії [18]. У 1925 році учень 
Усуі Чуджіро Хаяши заснував у Токіо організацію 
під назвою Хаяши рейкі кенкюкай (Товариство 
Хая ши з дослідження Рейкі). У 1935 році аме-
риканка японського походження Хавайо Таката 
(1900–1980 рр. життя) після навчання у Токіо при-
їхала на Гавайські острови та відкрила там школу 
Рейкі. Хавайо Таката підлаштувала ідеологію но-
вої школи під християнські традиції, завдяки чому 
вчення Рейкі легше розповсюджується християн-
ським світом. Протягом десяти років у США було 
відкрито декілька аналогічних шкіл, після чого май-
стри Рейкі почали медичну практику у Європі. Ви-
користання методу Рейкі вимагає духовної впев-
неності цілителя лікувати хворобу. Тому разом з 
медициною та психологією від майстра Рейкі очі-
кують знань з історії, філософії та релігій (східних 
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та християнства перш за все). Японською мовою 
назва методу позначається двома ієрогліфами: 
рей (має значення дух, душа, Всесвіт); кі (має зна-
чення розум, настрій, енергія).

Участь у лікуванні пацієнтів вимагає від ціли-
теля постійного самовдосконалення: розвитку чут-
ливості рук, медитацій, виконання етичних уста-
новок школи енергетичної терапії [19]. Зокрема, 
настанови Мікао Усуі своїм учням були такими: не 
гніватися, не турбуватися, завжди бути вдячними, 
присвячувати себе роботі, молитися від серця. 
Саме остання настанова є формальною ознакою 
релігійності цього напрямку терапії, за що у бага-
тьох релігійних країнах метод Рейкі довго перебу-
вав під забороною за ознакою належності до недо-
мінуючої релігії, а у багатьох світських країнах не 
був рекомендований для використання в устано-
вах, які фінансуються державним коштом. Етичні 
та релігійні ідеї Мікао Усуі та його головних послі-
довників як у Японії, так у США та Європі, більшою 
мірою співзвучні даосизму, синтоїзму та буддизму 
[20]. Але задля досягнення цілі зробити метод до-
ступним людям у багатьох країнах світу в опублі-
кованих книгах лідери руху Рейки були вкрай обе-
режні з просуванням будь-якої конкретної релігії. 
Ця обережність мала і наслідки для однонаправ-
леності руху Рейкі: кожний новий яскравий лідер 
руху вносив до методології Рейкі свої деталі, і 
без зв’язку з консервативним релігійним вченням 
швидко видозмінював теорію і ідеологію школи, 
розходився у думках з партнерами та вчителя-
ми, відокремлювався та створював свою версію  
терапії.

Рейкі для боротьби з болем
Біль є супутником багатьох патологічних про-

цесів и об’єктом терапевтичного впливу під час фі-
зичної реабілітації [21]. Окрім медикаментозного 
впливу для боротьби з болем традиційно викорис-
товуються анальгетики, найбільш сильні з них – 
наркотичні. Зловживання опіоїдами, рекомендова-
них лікарями для полегшення болю, з кінця 1990-х 
визнано проблемою у багатьох країнах світу. Од-
ночасно з лікуванням опійної наркоманії проводив-
ся пошук методів лікування болю без наркотичних 
анальгетиків. Фізична терапія виявилася більш 
безпечною для лікування та управління болем, 
але потребувала багато часу для налаштування 
хворих на психологічне несприйняття болю, від-
волікання від болю. Для вгамування болю фізіоте-
рапевти зосереджуються не лише на пошкодженій 
тканині, а також враховують впливи навколишньо-
го середовища, стрес, психологічний стан пацієн-
та, соціальні умови життя, які можуть впливати на 
кількість відчутого болю. 

Фізіотерапевт діє як фахівець з руху та ману-
альної терапії [22]. Виявивши пошкоджену тканину 

при гострому болі, він пропонує пацієнту фізичні 
вправи, які до загоєння ран обмежують рух пошко-
дженої ділянки, а після загоєння змушують її бути 
у активному русі. При хронічному болі фізіотера-
певт визначає попередні травми, неправильні схе-
ми рухів, м’язову слабкість, зони скутості, страх, 
негативні емоції, соціальні фактори, які спричиня-
ють біль. До комплексів фізичних вправ зазвичай 
додають мануальну терапію, яка може включати 
Рейкі. Також часто використовуються лід, тепло, 
електростимуляція певних областей тіла [23]. Фі-
зіотерапевтичні методи передбачають градуйова-
ну експозицію: з поступовим нарощуванням сили 
впливу як під час одного сеансу або тренування, 
так и під час усього курсу фізичної терапії та реа-
білітації [24]. Стосовно терапії Рейкі не має пере-
конливих інструкцій для терапевтів з дозованого 
впливу, лише описи послідовності розташування 
рук терапевта при лікуванні гострого і хронічного 
болю.

Жодний дослідник під час складання система-
тичних або мета-аналізів щодо ефективності ме-
тоду Рейкі не знайшов переконливих доказів його 
ефективності для лікування болю. Рандомізоване 
контрольоване клінічне дослідження Assefi N. et al. 
2008 року не показало відмінного від контролю по-
зитивного ефекту Рейки за використання у випад-
ку лікування хронічного болю у хворих на фібра-
міалгію [25]. Дослідження було проведено на 100 
дорослих хворих на фібраміалгію, які отримували 
сеанси Рейкі протягом 8 тижнів 2 рази на тиждень. 
Інше рандомізоване контрольоване подвійне за-
сліплене клінічне дослідження Vandervaart S. et al. 
2011 року щодо полегшення болю при кесаревому 
розтині також не підтвердило ефективності мето-
ду [26]. 

Дослідники NCCIH відмітили, що близька 
1,2 млн. американців використовують Рейкі для 
боротьби з болем та депресією після кесаревого 
розтину, хоча ні само дослідження, ні вивчені ав-
торами попередні дослідження не підтверджують 
його ефективності. У цьому дослідження дистан-
ційне Рейкі було застосоване дослідниками задля 
подолання проблеми відсутності подвійного заслі-
плення. Були використані по три віддалених сеан-
си Рейкі. Біль оцінювали за допомогою ві зуальної 
аналогової шкали (VAS) [27] протягом 1–3 днів. 
Враховували потребу жінок у опіоїдних препара-
тах, їх спожиту дозу, швидкість загоєння після-
операційної рани та життєво важливі показники 
(температуру тіла, частоту серцевих скорочень 
та дихання, артеріальний тиск, глюкозу, кисень та 
електроліти крові, сечовипускання та дефекацію).

В доступній літературі за словосполучен-
нями «надійні докази зниження болю методом  
Рейкі» («reliable evidence of pain reduction by Reiki») 
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та подібними за контекстним пошуком у базах 
PubMed та Google Scholar статей не знайдено. 
При цьому лікування болю заявлене майстрами 
Рейкі як одне з головних напрямків застосування 
методу [28]. Однак на щастя чисельних пацієнтів, 
які звертаються до Рейкі з вірою в успіх методу, те-
рапевти Рейкі радять у випадках серйозних проб-
лем зі здоров’ям звертатися до традиційної євро-
пейської медицини та використовувати Рейкі лише 
як додатковий метод. Завдяки подібній настанові 
атаки на школи Рейкі відбуваються лише з релігій-
них міркувань. Зокрема, православна церква [29] 
та православна спільнота [30] вкрай негативно, і 
навіть агресивно, ставляться до Рейкі, закликаючи 
до її знищення. Менш агресивна у риториці, але 
не менш забарвлене термінологічне ставлення до 
методу Української греко-католицької церкви [31]. 
У зв’язку з постійними посиланнями майстрів не-
традиційної медицини (зокрема Рейкі) до духов-

них практик від християн часто лунають обвинува-
чення у зверненні лікарів до диявола [32]. І це не 
зважаючи на розповсюджену серед християнських 
священиків традицію полегшувати фізичні страж-
дання накладанням рук на парафіян [33]. 

Не маючи на меті боротьбу з конкурентами, які 
самовдосконалюються та звертаються у молитвах 
«не за потрібною традицією», науковці досліджу-
ють ефекти накладання рук на пацієнтів шляхом 
систематичних обзорів та мета-аналізу [34]. Ме-
та-аналіз зменшує ступінь статистичної помилки 
обрахування результатів аналогічних за темою та 
дизайном невеликих досліджень за рахунок по-
єднання їх результатів. В менш масштабних до-
слідженнях показана ефективність Рейкі для вга-
мування болю та полегшення депресії жінок після 
гістеректомії [35] та болю у онкологічних хворих 
[36, 37]. Позитивні результати дистанційної Рейкі 
(коли терапевт знаходиться за сотні кілометрів від 
пацієнта) у порівнянні з традиційної контактною (з 
покладанням рук терапевта на ділянки тіла пацієн-
та) або безконтактною (руки терапевта знаходять-
ся за 10-15 см від тіла пацієнта) не виглядають 
переконливо, тому що групою порівняння не були 
люди без будь-якого лікування, або з іншими фізі-
отерапевтичними методам лікування. Дослідники 
також говорять про можливий позитивний пси-
хотерапевтичний вплив цілителя, який надає па-
цієн ту впевненість у власних силах для одужання, 
фактично мобілізує резерви його організму, а тому 
сам вплив Рейкі залишається в межах плацебо.

З тих самих міркувань автори систематич-
ного кокрейнівського обзору [38], які досліджува-
ли ефективність методів позбавлення від болю у 
2012 році [39], навіть не включають метод Рейки 
до даних аналізу: під час дослідження методів ма-
сажу шиї розглядалися статті дослідників стосов-

но класичного західного, традиційного китайського 
масажу, самомасажу тростиною, розвантаження 
потилиці, ішемічної компресії, стосовно яких було 
достатньо даних (усього 15 досліджень). До груп 
порівняння обраних для дослідження звітів вхо-
дили особи без лікування, лікування за допомо-
гою гарячих компресів, активних рухомих вправ, 
акупунктури, лазеротерапії, ручної тяги та іммобі-
лізації. Стосовно використання методу Рейкі до-
слідники знайшли лише один звіт, якій описував 
недостатню кількість спостережень та мав незро-
зумілий дизайн: не було зрозуміло, за якою саме 
методикою виконувалися процедури, яку кваліфі-
кацію та досвід мали терапевти.

У систематичному обзорі Lee M.S. et al. 2008 
року [40] також відзначено співвідношення: з 205 
потенційно релевантних досліджень для узагаль-
неної та критичної оцінки доказів ефективності 
Рейкі автори змогли відібрати 9 рандомізованих 
клінічних досліджень (4,4%). Методологічну якість 
оцінювали за шкалою Jadad [41], яка дозволяє 
оцінити ефективність засліплення дослідження, 
нівелювати погану рандомізацію, ефект плацебо, 
упередженість вибору. Лише у одному з 9-ти до-
сліджень автори дійшли висновку про позитивний 
вплив методу Рейкі зі зменшення білю, тривожності 
та депресії у порівнянні з контролем. У іншому до-
слідженні були показані позитивні ефекти дистан-
ційного Рейкі у порівнянні з контактним контролем. 
Інші дослідження не показали будь-якого впливу 
щодо відновлення після ішемічного інсульту, змен-
шення тривожності вагітних, які перенесли амніо-
центез, зниження болю за діабетичної нейропатії, 
зменшення проявів тривожності та депресію у жі-
нок, які проходять біопсію молочної залози. Рейкі 
не впливало на життєво важливі показники, потре-
бу в анальгетиках, час післяопераційного віднов-
лення. Більшість випробувань мали методологічні 
недоліки у вигляді невеликого обсягу вибірки, не-
зрозумілого дизайну дослідження та поганої звіт-
ності. Якість доказів була оцінена дослідниками як 
дуже низька узагальнено, а ефективність Рейкі на 
їх думку залишилася недоведеною. 

У кокрейнівському дослідженні Joyce J. et al. 
2015 року щодо впливу Рейкі на депресію та три-
вожність [42] якість доказів проаналізованих дослі-
джень була визнана дослідниками дещо кращою 
(«помірною»), але недостатньою для висновку 
стосовно ефективності.

Рейкі для відновлення анатомічної  
цілісності тканин і органів

Одне з заявлених майстрами Рейкі напрямків 
використання методу – лікування пошкоджених 
тканин (опіки, запалення, післяопераційні рани) 
[43]. У випадках, коли дотик до тіла, навіть незна-
чний, протипоказаний, техніки Рейкі передбачають 
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вплив енергією рук терапевта на відстані 10-15 см 
від тіла пацієнта [44]. Період відновлення тканин 
та загоєння ран у пацієнтів часто проходить у тіс-
ному контакті з середнім медичним персоналом, 
який частіше вірить у ефективність Рейкі. Нато-
мість лікарі ставляться до Рейкі більш скептично, 
тому що враховують перш за все наукові публікації 
щодо ефективності того чи іншого методу. Лікарі 
також менше схильні практикувати Рейкі задля 
більш швидкого одужання своїх пацієнтів навіть 
у вигляді експерименту [45]. Деякі окремі спосте-
реження щодо ефективності Рейкі у хірургічних 
хворих у післяопераційному періоді схильні пояс-
нювати ефектом уваги: пацієнти швидше віднов-
люються, якщо відчувають турботу, підкріплену 
фізичними дотиками [46]. Тому переконливим ви-
глядає припущення, що замість Рейкі задля більш 
швидкого загоєння післяопераційних ран міг бути 
у нагоді будь-який тілесний контакт, який пацієнт 
може відчувати одночасно з турботою про себе. 
З цього припущення логічне також інше: дизайн 
дослідження, у якому у якості контролю роль май-
стра Рейкі грає найнятий актор, невдалий. Тому 
що актор може вчиняти такий самий енергетичний 
вплив, про який сам не здогадується, а його при-
сутність може таким самим чином мобілізувати 
внутрішні сили організму пацієнта задля одужання 
у відповідь на «вдавану» терапію, турботу и дотик.

Рейкі для відновлення функціонального  
діапазону руху та чутливості

Серед заявлених ефектів Рейкі є реабілітація 
при серцево-судинних захворюваннях. Вивченням 
цих ефектів дослідники займаються з 1960-х років. 
Вивчення цих ефектів позитивного результату не 
дало [47]. Повторна перевірка подібних ефектів 
була відновлена у декількох дослідженнях, ініці-
йованих NCCIH. Дослідження Friedman R.S. et al. 
2010 року [48] було присвячене вивченню впливу 
Рейкі на вегетативні розлади та варіабельність 
серцевого ритму пацієнтів, що перенесли гострий 
коронарний розлад, інфаркт міокарду. Дослідники 
зауважили, що бета-блокаторів недостатньо за-
для усунення як органічних наслідків кардіальної 
події, так і стресу. Пацієнти були рандомізовані 
протягом 72 годин після кризи, розділені на групи, 
які получали звичайну медикаментозну терапію, 
таку саму терапію у поєднанні з Рейкі та терапію 
з розслаблюючою медитативною музикою у темпі 
спокійного серцебиття. Емоційний стан пацієнтів 
оцінювали за 10-бальною шкалою Лікерта, стан 
роботи серця – за даними Холтерівського моніто-
рування. Демографічні та клінічні дані порівнюва-
ли між групами (аналіз таблиці непередбачених 
ситуацій, категоріальні змінні; дисперсійний ана-
ліз, безперервні змінні). Отримані дані порівнюва-
лися парним t-тестом та стандартною регресією. 

Середній вік становив 60±13 років, 72% склада-
ли чоловіки. Не було значущих відмінностей між 
групами за показниками локалізації інфаркту міо-
карда, наявності діабету, практики куріння, вико-
ристання бета-блокаторів, попереднього засто-
сування додаткових/альтернативних лікарських 
засобів). Під впливом Рейкі пацієнти показали 
нижчий рівень частоти серцевих скорочень, але 
після сенсу стандартної тривалості. На початку 
дослідження ці показники були однаковими в усіх 
групах. Електрокардіографічні дані були отримані 
стосовно 12 пацієнтів Рейкі та 25 пацієнтів двох 
контрольних груп (у тому числі 13 пацієнтів групи 
контролю, яким давали слухати музику). Варіа-
бельність серцевого ритму (ВСР) значно зросла 
порівняно з вихідним рівнем у групі під впливом 
Рейкі (0,58±0,15; p = 0,02), але помітно не зміни-
лася в контрольній групі (0,06±0,16; p = 0,007) і  
загалом незначно знизилася в групі контрольної 
музики (0,10±0,16; p = 0,025). Середнє збільшен-
ня інтервалу R-R при лікуванні Рейкі було значно 
більшим, ніж при контролі музики (46,49±11,3 про-
ти 0,22±10,9; p = 0,002), але не більше, ніж у контр-
ольній групі без додаткових впливів (41,40±11,3,  
p = 0,79). Дані про варіабельність серцевого ритму 
були співставленні з піками тропоніну, що підтвер-
дило здогадку дослідників про значний вплив Рей-
кі на ВСР (при двофакторному аналізі p = 0,05). 
Оцінка емоційних станів за шкалою Лікерта дове-
ла позитивний вплив Рейкі за рахунок підвищен-
ня балів позитивних емоційних станів (щасливий, 
розслаблений, спокійний) та зниження негативних 
(стресовий, злий, сумний, розчарований, стурбо-
ваний, переляканий, тривожний). Рейкі мав біль-
ший вплив ніж музика, а музика – більший ніж спо-
кій. Дослідниками був зроблений висновок про по-
зитивний вплив Рейкі на короткочасну вегетативну 
рівновагу та психологічне самопочуття у пацієнтів 
після коронарних криз. Враховуючи факт, що Рейкі 
проводили медсестри кардіологічних відділень, які 
пройшли відповідну підготовку, дослідники запро-
понували включити Рейкі в стандартну лікарняну 
допомогу, щоб забезпечити терапевтичну користь 
без додаткових витрат або порушення робочого 
дня медсестер.

У дослідженні Shiflett S.C. et al. 2002 [49] щодо 
постінсультної реабілітації було обстежено 50 хво-
рих з підгострою формою інсульту, які були роз-
поділені на групи з участю у лікуванні майстра 
Рейкі, з участю у лікуванні псевдо-майстра Рейкі 
та без лікування Рейкі. Всі пацієнти отримували 
стандартну реабілітаційну терапію. Рейкі не мав 
жодного клінічно корисного ефекту на відновлен-
ня рухомої активності пацієнтів після інсульту. 
Суб’єктивне відчуття позитивного впливу у деяких 
пацієнтів дослідниками було віднесено до ефектів 
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уваги чи плацебо. На хронічні захворювання «з не-
керованою траєкторією» (наприклад, на нейроде-
генеративні) впливає відчуття пацієнтом миру та 
благополуччя, але оцінка об’єктивних результатів 
лікування має відбуватися без переваги впливу 
емоційного стану. Тому навіть при вивчення за-
доволеності лікуванням пацієнтам ставили запи-
тання про вплив на оцінку зникнення конкретних 
симптомів: їх просили пригадати, як вони відчува-
ли себе у день, коли симптом значно послабився, 
та коли зник остаточно.

Вивчення ефективності застосування Рейкі у 
хворих на розсіяний склероз, вовчак, фіброматоз, 
виконане Wirth D.P. у 1995 році [50], не показало 
клінічної ефективності Рейкі, але довело зв’язок 
між результатом комплексного тривалого ало-
патичного лікування з виправданням очікування 
пацієнтів щодо лікування. У суспільстві існує дум-
ка, що за наявності тривалих розладів здоров’я з 
порушенням функцій чутливості і руху для проти-
стояння хворобі і підтримання терпіння доцільне 
звертатися до ідеї духовного зцілення, що і пропо-
нує Рейкі. А ступень відновлення можливості віль-
ного руху визначали за критерієм коли пацієнт вже 
міг виконати стандартну рухому дію (наприклад, 
самостійно присісти, або якщо він чітко відчув, що 
свобода руху підвищилася в рази, а скованість та 
інші перепони для руху більше не супроводжують 
його постійно).

Відновлення функціональності рухів та чутли-
вості супроводжується покращенням якості життя 
пацієнтів [51]. Тому Рейки може бути корисним ін-
струментом у самостійному управлінні проблема-
ми якості життя. Наприклад, у жінок, хворих на рак 
[52]. Покращення якості життя може бути пов’язано 
у хворих, які позбавилися від симптомів, з тим, що 
вони відчувають (біль, обмеженість руху, тощо) 
або розуміють (наприклад, коли постійно контро-
люють які-небудь параметри клінічних аналізів, 
довго не мають бажаного позитивного зрушення у 
бік нормалізації показників, та раптом покращення 
стається).

Припущення щодо можливого механізму дії 
методу Рейкі

Їх роблять практично всі дослідники методу. 
Найбільш переконливими нам здаються фізичні 
пояснення про вплив електромагнітних полів від 
нервових закінчень рук цілителя, які індукують 
електричних рух у нервових закінченнях пацієнта. 
Об’єктивізація впливу біоенергетичного лікування 
можливе шляхом розробки апаратури, яка може 
фіксувати хоча б відомі поля теплового (інфрачер-
воного) спектру та електромагнітні під час переда-
чі нервового імпульсу [53]. Окремі відомі позитив-
ні ефекти магнітів та електромагнітних полів, які 
використовуються у фізіотерапії та генеруються 
апаратними методами, також досліджувалися на 

предмет зв’язку з відновлення функцій рухомої 
активності та чутливості [54]. Позитивні фізичні 
ефекти дії цих полів дозволяють спрогнозувати, 
що напрямок порівняння дії апаратів та рук енер-
готерапевта найбільш перспективний у подальшо-
му дослідженні ефектів Рейкі. Зауважимо, що ін-
терес до досліджень Рейкі поки що не втрачений, 
але інструментами доказової медицини з сучас-
ними поясненнями механізму дії методу вдається 
отримати лише негативну відповідь на питання, чи 
ефективна Рейкі у фізичній реабілітації та терапії 
взагалі.

Висновки
1. У дизайні клінічних досліджень ефектив-

ності методу Рейкі різних напрямків ме-
дичної допомоги вивчаються симптоми, які 
належать до фізичної реабілітації – біль, 
відновлення анатомічної цілісності тканин 
та органів, відновлення функціонального 
діапазону руху та чутливості. Вплив Рейкі 
на біль вивчають разом зі впливом на про-
яви депресії та тривожності. Не отримано 
переконливих доказів достатнього впливу 
на біль на рівні використання Рейкі у якос-
ті єдиного терапевтичного методу. Сто-
совно позитивного впливу методу Рейкі на 
біль в якості додаткового дієвого методу є 
окремі невеликі дослідження з незрозумі-
лим дизайном і неякісними доказами, які 
не витримують перевірки при узагальне-
ні шляхом включення до систематичних 
оглядів та мета-аналізів. З точки зору до-
казової медицини Рейкі не має ефекту для 
надійного зниження рівня болю. 

2. Не доведений позитивний вплив Рейкі 
також стосовно відновлення анатомічної 
цілісності тканин та органів, відновлення 
функціонального діапазону руху та чутли-
вості. Метод Рейкі не може бути рекомен-
дований для фізичної реабілітації як само-
стійний. Як додатковий метод фізичної ре-
абілітації він може бути використаний, але 
з чітким формулюванням «у якості методу 
плацебо».

3. Дизайн будь-яких досліджень ефектив-
ності методу Рейкі ускладнений у зв’язку 
з суб’єктивністю терапевтичного пливу та 
відсутністю надійних методів вимірювання 
сили і навіть самої природи впливу. Відсут-
ність відчутного впливу методу Рейкі дає 
можливість вважати його безпечним, та-
ким, що не може нанести шкоду здоров’ю 
людини, а тому не вимагає ліцензування. 
Однак існує ризик у випадку рекомендації 
використання методу Рейкі замість сучас-
ної традиційної медицини для лікування 
серйозних хвороб та станів.
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Перспективи подальших досліджень. Звер-
тає на себе увагу факт, що всі дослідники методу 
Рейкі захоплюються самою можливістю подібно-
го впливу, як тільки починаються спостереження 
за терапевтичним процесом. Навіть якщо з точки 
зору доказової медицини та медичної статистики 
не знайдені підтвердження ефективності методу, 
більшість авторів досліджень стверджують, що 
дослідження слід продовжувати, а не відмовитися 
від використання методу взагалі. Ми також пла-
нуємо вивчати цей метод для фізичної терапії та 

реабілітації з більшою деталізацію терапевтичних 
впливів: не тільки для зменшення болю, віднов-
лення анатомічної цілісності після травм та захво-
рювань, відновлення функціонального діапазону 
руху та чутливості, але і стосовно зміни показників 
ендокринної та імунної систем, впливу на мікро-
циркуляцію, запалення, набряки та ін.
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УДК 615.85-028.76Рейкі
ПРЕДПОсЫЛКИ К ИсПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДА РЕЙКИ В ФИЗИЧЕсКОЙ ТЕРАПИИ
Хира Х. С., Нажар С. С. Х.
Резюме. В статье приведены обобщенные данные о проверке эффективности метода нетради-

ционной биоэнергетической медицины Рейки инструментами современной доказательной медицины 
в течение последних двух десятилетий. Описаны общие принципы терапии, история возникновения 
метода и распространения его на территории Японии, США и европейских стран. 

Цель. Исследование проведено с целью определить возможность использования метода Рейки в 
физической терапии и реабилитации пациентов. 

Результаты и выводы. Определены самые масштабные исследования эффективности Рейки 
относительно преодоления боли, восстановление анатомической целостности тканей и органов, вос-
становления функционального диапазона движения и чувствительности. Отмечено, что в небольших 
исследованиях эффективности Рейки для преодоления тревоги, боли, депрессии, в комплексной ре-
абилитации жертв насилия, обнаружены отдельные положительные эффекты метода, которые пра-
ктически никогда не учитываются авторами систематических и мета-анализов в связи с непонятным 
дизайном первичных исследований, низким уровнем доказательств, маленькими группами обследо-
ванных пациентов. Не найдено доказательств эффективности метода Рейки в физической терапии 
и реабилитации в контактном, бесконтактном и дистанционном исполнении. Даже существования 
«биополя», коррекцию которого проводят мастера Рейки, большинство ученых-медиков считают вы-
думкой. Но отдельные факты об улучшении психологического состояния пациентов, изменении био-
химических показателей, а также заинтересованность методом исследователями из разных стран в 
течение последних десятилетий являются основой для продолжения исследований эффективности 
метода. Субъективная удовлетворенность части пациентов, в отношении которых в реабилитации и 
физической терапии применен метод Рейки, превышает клинические эффекты, проверенные метода-
ми двойного плацебоконтролируемого рандомизированного исследования. Поэтому метод Рейки не 
может быть рекомендован в качестве единственного терапевтического метода, но может быть включен 
в комплекс методов физической терапии в качестве дополнительного метода и при условии понимания 
его действия в качестве плацебо. Дальнейшие исследования метода можно считать целесообразными 
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в связи с хорошим восприятием многими пациентами в описанных исследованиях, которые были про-
анализированы в обзоре, заинтересованностью исследователей из разных стран и отсутствием вреда 
для пациентов.

Ключевые слова: Рейки, физическая реабилитация, доказательная медицина, систематические и 
мета-анализы, эффект плацебо.

UDC 615.85-028.76Рейкі
Prerequisites for Using the Reiki Method in Physical Therapy
Heera H. S., Najar S. S. H.
Abstract. The review provides generalized data on the verification of the effectiveness of the method of 

alternative bioenergetic medicine Reiki of non-traditional bioenergy medicine Reiki with the tools of modern 
evidence-based medicine over the past two decades. The general principles of the therapy, the history of the 
method emergence and its spread in Japan, the USA and European countries are described. 

The purpose of the study. The study was conducted in order to determine the possibility of using the Reiki 
method in physical therapy and rehabilitation of patients. 

The most large-scale studies of Reiki effectiveness in pain overcoming, restoring the anatomical integrity 
of tissues and organs, functional range of motion and sensitivity recovery have been identified. It was noted 
that in small studies of Reiki effectiveness for overcoming anxiety, pain, depression, in the complex rehabilita-
tion of victims of violence, some positive effects of the method were found, which are almost never taken into 
account by the authors of systematic and meta-analyzes due to the incomprehensible design of primary stud-
ies, low level of evidence, small groups of examined patients. There was no evidence of the effectiveness of 
the Reiki method in physical therapy and rehabilitation in contact, non-contact and remote execution. Even the 
existence of a “biofield”, the correction of which is carried out by Reiki masters, is considered by most medical 
scientists to be fiction. However, individual facts about the improvement of the psychological state of patients, 
changes in biochemical parameters, as well as interest in the method by researchers from different countries 
over the past decades, are the basis for continuing research on the effectiveness of the method. 

Conclusion. The subjective satisfaction of some of the patients for whom the Reiki method was applied 
in rehabilitation and physical therapy exceeds the clinical effects verified by the methods of a double place-
bo-controlled randomized trial. Therefore, the Reiki method cannot be recommended as the only therapeutic 
method, but can be included in the complex of physical therapy methods as an additional method and provided 
that its action is understood as a placebo. Further studies of the method can be considered appropriate due 
to the good acceptance by many patients in the described studies, which were analyzed in the review, the 
interest of researchers from different countries and the absence of harm to patients.

Keywords: Reiki, physical therapy, rehabilitation, evidence-based medicine, systematic and meta-ana-
lyzes, placebo effect.
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