


A massagem tântrica é uma modalidade de massagem que vai

trabalhar o autoconhecimento  físico e energético através da

autoconsciência sensorial.

Neste curso intensivo você vai aprender a aplicar a massagem

tântrica com confiança, qualidade e profissionalismo, resultando

em um trabalho de excelência.

Além de aprender a conduzir  a sessão de massagem tântrica, 

 você também vai aprender a lidar com vários tipos de

disfunções sexuais durante o seu atendimento.

Um curso atualizado e com métodos facilitados para que você

tenha segurança em trabalhar na área. 

Com este curso  você vai mudar sua vida e também obter uma

renda muito significante, além de melhorar e dar mais qualidade

de vida para muitas pessoas.

Seja bem vindo(a) ao mundo tântrico..

A Massagem Tântrica 



Beneficíos da Massagem
Tântrica 

Autoconhecimento

Relaxamento físico e mental

Mudança energética 

Mudança de crenças 

Quebras de padrões

Estados alterados de percepção corporal

Orgasmos secos, múltiplos e ejaculatórios

Grande melhora em casos de disfunções

sexuais (masculina e feminina)

Melhora na ansiedade

Ajuda pessoas com depressão 

Nos auxilia na auto conexão 

Expansão da sensibilidade

Melhora a libido

Conexão com a energia curativa (Kundali)



ESTE CURSO É PARA: Pessoas que estão iniciando agora na área
Pessoas que já atuam na área e querem se atualiza.



Apostila teórica do curso
Higiene do trabalho e do massoterapeuta
Movimento e posicionamento correto do(a) massoterapeuta durante a sessão 

Acessórios utilizados na massagem (Links e contatos para adquirir seus acessórios)

Produtos utilizados na massagem (Links e contatos para adquirir seus produtos)

Descartáveis utilizados na massagem (Links e contatos para adquirir os descartáveis)

Como realizar o atendimento correto em dias quentes e frios   

Como conduzir corretamente a sua sessão de massagem
Indicações e contra indicações da Massoterapia Tântrica
Acesso vitalício a uma plataforma de vídeo aulas demonstrativas com todas as manobras ensinadas no curso
Aula prática ensinando como aplicar os diferentes tipos de etapas e manobras da massagem tântrica (Sensitive
Massagem, Lingam Massagem, Yoni Massagem)

Aula prática de como atender pessoas com diferentes tipos de Disfunções sexuais 

 Simulação de atendimento 

  Material de apoio
Como precificar o seu trabalho
Ficha de anamnese da massagem tântrica
Ficha pronta de pacote de massagem
Suporte pós curso via whatssap com professores
Certificado de formação do curso válido em todo território nacional

CONTEÚDO DO CURSO



CERTIFICADO RECONHECIDO!
 

Todos os cursos que acontecem no Espaço Raaj , os aluno(a)s recebem o
certificado de conclusão.

E todos os certificados que emitimos estão em conformidade com a Lei
n°9.394, que regulamenta os cursos livres.

 

Ao finalizar o curso você já

está apto(a) e tem total

liberdade para exercer seu

trabalho em clínicas de

estética, massoterapia,

hotéis, spa, resort, e muito

mais...

CLINICAS

Você pode atuar atendendo

à domicilio ou abrir seu

próprio espaço de

massagem.

TRABALHO
AUTÔNOMO



COMO FUNCIONA NOSSOS CURSOS 

 
O Curso de Massagem Tântrica tem 2 dia de duração. 

Após a inscrição, enviaremos a você o material didático do curso (Apostilas e a lista de materiais que será necessário

trazer consigo no dia do curso presencial).

 

Caso o(a) aluno(a) tenha dúvidas referente ao material teórico, pode contar com nossos professores via whatssap. 

 

O(a) aluno(a) poderá fazer o curso prático em grupo ou individual na data e horário que for melhor para o(a)

aluno(a), assim que a data for marcada o (a) aluno(a) irá fazer um intensivo prático na Escola junto com o(a) nosso(a)

professor(a). 

 

Após o intensivo, o(a) aluno(a) já estará apto(a) a fazer seus atendimentos com total segurança e qualidade.

O(a) aluno(a) também tem suporte da escola via whatsapp pós curso neste processo inicial da nova profissão.

 

Temos poucos alunos por turma, e tudo é realizado com a supervisão do(a) professora que o(a) auxiliará em todos os

passos, para que todos pratiquem e saiam da escola com conhecimento do curso escolhido.

 



Seja um(a)

massoterapeuta
tântrico(a) de

sucesso!

Nossos cursos são práticos, e “sem

enrolação”, fazendo com que o(a)

aluno(a) coloque mesmo a “mão na

massa” e saia com propriedade no

assunto. 



Investimento e

local do curso

Local: Espaço Raaj - Pouso Alegre MG

Data: Chame nosso atendente para saber das datas do curso em grupo.

Este mesmo curso você pode fazer individual no dia e horário que for melhor para você.

Horário atendimento: 8:00 às 17:00 horas

 

Duração do curso: 18 horas + suporte via whatsapp pós curso

Investimento: Converse com nosso atendente! 

Pagamento em dinheiro à vista tem desconto! 



(35] 98448-0035

Telefone
espacoraaj@gmail.com

E-mail
www.espacoraaj.com

Website

Se inscreva agora
mesmo!

Caso queira conhecer nosso Espaço, agende sua visita!


