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Koulutus kestää noin kaksi vuotta. Aikaisempaa koulutusta eläinten hoidon alalta ei vaadita, mutta
kokemusta pitää olla kotieläinten pidosta tai hoidosta useammalta vuodelta. Perusasioiden
opiskelu tapahtuu pääasiassa koiran refleksologisten hoitoalueiden opiskelun kautta ja ovat
sovellettavissa kissoihin, hevosiin, lehmiin ym. kotieläimiin. Lähiopetusjaksoja on kymmenen
kahden päivän jaksoa (22ov). Etätehtävinä opiskelija tekee rafleksologisia hoitoja, muita
opiskeluun liittyviä etätehtäviä ja loppukokeen (6ov). Koko koulutuksen etätehtävineen (28ov)
hyväksytysti suorittaneet saavat eläinrefleksologin todistuksen.
ERF 1 jakso
- eläinrefleksologian menetelmät ja eläinrefleksologin työn kuvaus
- anatomia (koiran ja hevosenluusto, lihakset) teoria
- käytännön anatomia (opiskelun kohteena ovat koirat)
- refleksologiset luuston ja lihaksiston alueet ykkösjärjestelmässä (J1)
- elementtien sijainti kehossa, niiden ilmentymät ja vaikutukset eläimessä (varpaiden
elementit)
- energiapisteet varpaissa ja jalkojen alaosissa
- käytännön harjoittelua
ERF 2 jakso
- anatomia ja fysiologia (hermosto, verenkieroelimistö, sisäelimistö, hormonaalinen säätely)
- sairauksien taustatekijät, etiologia
- streissin vaikutus elimistön toimintaan
- sisäelimistön refleksologiset alueet J1
- projektieläimen valinta
- asioita opiskellaan ja harjoitellaan teoriassa ja käytännössä ohjaajan kanssa
ERF 3 jakos
- ruoansulatuselimistön toiminta
- ravitsemusvirheiden hoito refleksologian avulla
- refleksologian toimintapisteet
ERF 4 jakso
- selän rakenne(selkäydinhermot, aivohermot), sijainti ja merkitys eläimen terveyden tilan
arvioinnissa ja edistämisessä
- selän spiinapisteet
- J1spiinat
- energiaradat ja elementtien alueet kehossa
- eläimen ongelmien tulkinta-asioita opiskellaan ja harjoitellaan teoriassa ja käytännössä
ohjaajan kanssa
ERF 5 jakso
- anatomia ja fysiologia (nivelten rakenne)
- niveltennormaali liikkuvuus ja ongelmien havainnointi refleksologia avulla
- asioita opiskellaan ja harjoitellaan teoriassa ja käytännössä yhdistäen aikaisemmin opittua
ohjaajan kanssa
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ERF 6 jakso
- perehdytään koiven ja reiden refleksologiaan, sternum-pisteisiin merkitykseen,
paikantamiseen ja käyttömahdollisuuksiin
- jatketaan elementtien opiskelua, koska elementtien energiat ja niitä edustamat elimet
vaikuttavat voimakkaasti eläinten elämään, ongelmiin ja käyttäytymiseen
- refleksologia asiaan liittyvien ongelmien hoidossa-asioita opiskellaan ja harjoitellaan
teoriassa ja käytännössä ohjaajan kanssa
ERF 7 jakso
- hoitojenanalysointi ja raportointia
- eläinhoitotapauksia, käytännön työskentelyä ohjaajan kanssa
ERF 8 jakso
- opiskelun kohteena ovat kallon alueen refleksologiset hoitoalueet ja kehon polariteetit
- aikaisemmin opittujen tietojen yhdistäminen eläimen kokonaisvaltaisessa hoitamisessarefleksologia perimästä tulevien ongelmien hoidossa (aikarefleksologia)
- asioita opiskellaan ja harjoitellaan sekä teoriassa että käytännössä ohjaajan kanssa
ERF 9 jakso
- homeopaattinen ensiapu ja kasvilääkintä refleksologisen hoidon tukena
ERF 10 jakso
- hoitojen analysointi ja raportointia
- eläinhoitotapauksia, käytännön työskentelyä ohjaajan kanssa
ERF 11 jakso
- yrittäjänä toimiminen
- projektieläin rapotin luovuttaminen
- opiskelijat tekevät eläimen hoidosta kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman ja eläimen
refleksologisen hoidon, joka on samalla opinnäytetyö
- kirjallinen koe
Opiskelija hankkii ja perehtyy etukäteen kirjoihin:
Sirkkola Heikki : Eläinten lääkintä ja hoito – käsikirja eläintenhoitajille
Castren Heli : Kotieläinten käyttäytyminen ja hyvinvointi
Etätehtävinä opiskelijat tekevät hierontoja ja refleksologisia käsittelyjä 40 eri eläimelle keskimäärin
kuusi hoitoa / eläin koulutuksen aikana. Näistä hoidoista raportointi tapahtuu jokaisella
lähiopetusjaksolla. Viimeisellä eläinrefleksologian jaksolla opiskelija esittelee koko
opiskelijaryhmälle tilaston hoitamistaan eläimistä.
Koulutuksen kustannukset:
11 lähiopetusjaksoa a’ 270€, yhteensä 2970 (sis. alv 24%). Koulutus voidaan maksaa kahden
jakson erissä.
Jos opiskelijalla on aikaisempaa alaan liittyvää koulutusta, hän voi saada siitä hyvitystä.
Ne opiskelijat, jotka haluavat perehtyä hevosen refleksologiseen hoitoon, käyvät lisäksi
hevoshierontakoulutuksen kaksi jaksoa. Kustannuksia näistä opinnoista tulee 540€.
Suositeltavaa on myös osallistua eläinlääkärin luentopäiville (koirien sairaudet, kissojen sairaudet,
hevosten sairaudet) sen mukaan mitä eläimiä hoitaa refleksologialla.
OPISKELUUN LIITTYVÄÄ KIRJALLISUUTTA :
Evans : Miller’s Anatomy of the dog
Fox Michael W. : The Healing Touch
Goody P. C. : Dog Anatomy
Hallgren A. : Ongelmakoiria ja koiraongelmia
Hourdebaight Jean-Pierre : Koirahieronta
De Bairacli Levy Juliette : The complete herbal handbook for the dog and cat
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Kaimio Tuire: Koirien käyttäytyminen
Kivimäki Ulla : Koiran luonnonmukainen hoito
Koponen Auli : Koiran ensiapu ja kotilääkintä
Numminen Mirjam : Kissan hoidon opas
Taylor David : Kissakäsikirja
Paatsama Saki : Suuri Suomalainen Koirakirja
Pulliainen E. : Koiran luonne ja käyttäytyminen
Kaimio Tuire: Hevonen- ensimmäinen oppaani
F.Sevelius - H.Petterson - B.Green: Terve ja sairas hevonen
Suomen Ravivalmentajat ry : Hevosen anatomia
Grönberg Pauli : Hevosen ABC
R.Ashdown-S.H.Done : Veterinary Anatomy The Horse
Mary Bromiley : Equine injury, therapy and rehabilitation
J-M Denoix – J-P. Pailloux: Physical therapy and massage for the horse
Piipppo Sinikka : Luonnon lääkeyrtit 1 – 4
Saarinen Sanna : Täydentävät vaihtoehdot terveydenhoidossa
Telkänranta Helena: Millaista on olla eläin?
Hakemukset sähköpostilla:
Eläinten Luontaislääkintäkoulu Weter/ Marjut Nieminen
Hakemuksesta tulee käydä ilmi kokemus eläinten hoidosta ja pidosta, aikaisempi koulutus, hakijan
ikä ja lyhyt selostus miksi hakeutuu koulutukseen.
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