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WETER – ELÄINREFLEKSOLOGIAKOULUTUSOHJELMA  
Eläinhierojat 
 
Hoitomenetelmänä refleksologia / vyöhyketerapia on tunnettu jo pitkään ihmisten hoitomuotona. 
Aivan pieniä vauvoja hoidetaan tutkimuksen mukaan hyvin tuloksin vyöhyketerapialla esim. 
koliikkivaivojen, rauhattomuuden ja itkuisuuden vuoksi. Myös synnyttävien hoidossa, lähinnä 
synnytyskipujen lievittäjänä ja synnytyksen kulun edesauttajana käytetään vyöhyketerapiaa. 
Allekirjoittanut on hoitanut melkeinpä kaikkia kotieläimiä ja myös ihmisiä refleksologialla eli 
vyöhyketerapialla lähes 30 vuoden ajan.    
 
Refleksologia/ koko kehon vyöhyketerapia on turvallinen ja tehokas hoitomenetelmä. Eläin ei pysty 
kertomaan vaivoistaan, mutta refleksologiset alueet antavat paljon tietoa eläimen ongelmista ja 
voit myös hoitaa niitä tuloksellisesti, kun opit refleksologisen järjestelmän ja hoitomenetelmän.   
Weterin koulutuksesta saat paljon hyötyä hierontatyöhön. Pääset kurkistamaan kehon ja mielen 
ongelmien juurille.  
 

ERF 1 jakso   
- eläinrefleksologian menetelmät, käyttöalueet ja eläinrefleksologin työn kuvaus 
- 1 järjestelmä, elinheijastealueet ja spiinajärjestelmä  
- Energiaradat ja elementtien alueet kehossa, niiden merkitys hoitotyössä 
- Korvan heijastealueet, akuuttihoidot ja rentoutus  
- Ruoansulatuskanavan ja ravitsemusvirheiden hoito refleksologian avulla (Suoliston 

ongelmat ja allergiat) 
- Munuaisten ja virtsateiden ongelmien hoito 
- Luuston, nivelten ja lihaksiston ongelmien hoito 
- Projektieläimen valinta  
Asioita opiskellaan ja harjoitellaan teoriassa ja käytännössä 
 

ERF 2 jakso   
- järjestelmä 2 ja 3 
- perehdytään koiven ja reiden refleksologiaan, sternum-pisteisiin, paikantamiseen ja 

käyttömahdollisuuksiin 
- toimintapisteet ja käyttömahdollisuudet 
- hormonaalinen säätelyjärjestelmä ja hormonaalisten ongelmien refleksologinen 

hoito 
- munuaisten toimintaongelmat ja refleksologinen hoito 
- tunne-elämän tasapainotus refleksologian menetelmillä 
- tehtyjen hoitojen raportointia 
Asioita opiskellaan ja harjoitellaan teoriassa ja käytännössä   
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ERF 3 jakso   
- opiskelun kohteena ovat kallon alueen refleksologiset hoitoalueet 
- kehon polariteetit   
- käytösongelmien ja tunne-elämän häiriöiden hoito polariteettien avulla 
- aikaisemmin opittujen tietojen yhdistäminen eläimen kokonaisvaltaisessa 

hoitamisessa 
- tehtyjen hoitojen raportointia 
Asioita opiskellaan ja harjoitellaan sekä teoriassa että käytännössä 

 
ERF 4 jakso   

- tehtyjen hoitojen raportointia  
- käytännön harjoituksia opettajan kanssa  

 
ERF 5 jakso loppukoe on (myös oppimistapahtuma)  

- tehtyjen hoitojen raportointi ja analysointi 
- projektieläinrapotin luovuttaminen 
- opiskelijat tekevät eläimen hoidosta kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman ja eläimen 

refleksologisen hoidon, joka on samalla opinnäytetyö 
- kirjallinen koe 

 
Viimeisellä eläinrefleksologian jaksolla opiskelija esittelee koko opiskelijaryhmälle 
yhteenvedon ja kokemuksensa hoitamistaan eläimistä. 
Koko koulutuksen etätehtävineen (40 hoidettua eläintä) hyväksytysti suorittaneet saavat 
eläinrefleksologin todistuksen. 
 
Koulutuksen kustannukset:  
Eläinrefleksologia koulutuksen voi maksaa osissa sitä mukaan kuin koulutus etenee. Yhden 
jakson hinta on 290 €(sis. alv 24%). 
5 lähiopetusjaksoa, yhteensä 1450€ (sis. alv 24%).  
 
Ilmoittautumiset allekirjoittaneelle: toimisto@weter.fi  
 
Terveisin 
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