
"Este é o tempo do despertar para você..., tanto quanto 
considerar o próximo passo é a sua jornada na vida". 

Seja bem-vindo! 

 

Futuro estudante, 

Minha esperança é servir de uma janela na direção à experiência da PHOENIX em oferecer 

auxílio e informação a você na escolha de sua trajetória educacional. 

Autoconscientização e comunicabilidade são fundamentais na nossa proposta. Tanto quanto 

oferecer um contexto de conscientização, a Massoterapia e/ou a Terapia Oriental é um veículo 

para crescimento e transformação. Ao ser tocado somos convidados a inquirir sobre o processo 

de nossas tensões e no nosso processo de vida, a nossa mudança. 

Nós entramos numa nova era na saúde preventiva – um tempo nunca visto de convergência 

entre terapia complementar e terapia preventiva. A terapia da Massagem e/ou Acupuntura 

tradicional, Shiatsu estende-se por muitos séculos e através de muitas culturas. A PHOENIX é 

condutora do progresso e melhoramento e da educação da terapia corporal no novo milênio. 

Pessoas de todas as idades e estilo de vida são produtivos profissionais do corpo como personal 

de saúde e de seus projetos. 

A PHOENIX oferece a maior abrangência e experiência no programa de planos de carreira na 

profissão. Nosso programa oferece uma super combinação de excelente educação e estabilidade 

de corpo e mente – entre outras, a massagem clássica, massagem tradicional, massagem clínica 

especializada; e terapia local e integração de mente, corpo e espírito. A maturidade do 

profissional está no constante aprendizado. Nós continuamos no comando dessa evolução. É 

evidente que somos envolvidos na missão de oferecer a melhor educação do mundo em 

Massoterapia e Terapia Oriental. 

Nós somos particularmente orgulhosos de nosso status e sem se preocupar só com o lucro da 

organização, tais possibilidades são reinvestidas em nossos alunos, desenvolvendo o mais 

completo programa de treinamento de Massoterapia existente. Encorajo você a explorar 

totalmente suas opções no ensino da Massoterapia e da Terapia Oriental. Estou convencido que 

você descobrirá que nosso programa é inigualável – temos experiência educacional com 

potencial para uma carreira recompensadora com aumento de oportunidades até o final da 

vida. 

Sinceramente, 

 

Marcos De Tarso, Diretor 


