
Pedro de Souza 
Professor da Técnica de Alexander, Massoterapeuta Remedial,                    

Mioterapeuta, e Instrutor de Yoga 

Qualificações 
• Diploma of Remedial Massage - Evolve College, Melbourne - Austrália 2016 

• Adv. Dip. of The Alexander Technique Teaching - School for F.M Alexander Studies, 
Melbourne - Austrália 2017 

• Adv. Dip. of Myotherapy - Max Therapy institute, Melbourne - Austrália 2019 

• 200 Yoga Teaching Training - Rishikul Yogshala, Rishikesh - India 2019 

Experiências 

Willow Urban retreat, 2018-2019 

Com uma visão holística em abordagem na área da saúde e bem-estar, Willow 
oferece classes educacional, consultas com profissionais da saúde, tratamentos que 
variam desde estética á tratamento espirituais. Minhas responsabilidades como 
Massoterapeuta estava em prover Massagem Remedial  a um clientela bem ampla: 
adolescentes, atletas, e idosos.  

Max Therapy, 2015 - 2019 

Max Therapy é uma clínica com fundamentos em Medicina Chinesa, localizada no 
centro de Melbourne. Neste trabalho minha função foi prover todos os serviços 
disponíveis na clínica, desde massagem de relaxamento á massagem remedial. Tive 
o privilegio de trabalhar e aprender com alguns profissionais seniors, e o contato 
com uma clientela bem ampla e diversa me acrescentou uma experiência 
profissional muito grande. 

Contato: pedroholistictherapy@gmail.com       Curriculum Vitae 
Cel: 11 934-843-586 

https://www.evolvecollege.com/
https://www.alexanderschool.edu.au/
https://www.mti.vic.edu.au/advanced-diploma-of-myotherapy/
https://www.rishikulyogshala.org/
mailto:pedroholistictherapy@gmail.com
mailto:pedroholistictherapy@gmail.com


Rainbow Serpent Festival, 2015 - 2016 - 2019  
Voluntário 

Um dos maiores festivais de musica alternativa na Austrália. Atuei como 
Massoterapeuta no Healing Space oferecendo Massagem Chinesa, de Relaxamento, 
e Remedial. Tive contacto com outros terapeutas especializados em diferente áreas 
o que me fez apaixonar-me mais pela minha profissão. 

Habilidades 

Tenho experiência em tratar dores musculares crônicas e agudas, lesões, facilitar 
reabilitação, e alinhamento do corpo. Já provi tratamento para clientes com 
compressão na sciatica, dores na cervical, dores lombares, Fibromialgia, insônia, e 
limitação de movimento nas juntas. Minha abordagem envolve avaliação clinica com 
testes musculares, de mobilidades, e avaliação física permitindo-me criar um plano 
de tratamento específico para cada cliente. Trabalho com o corpo e mente, 
ensinando consciência corporal através da Técnica de Alexander. Recentemente me 
formei na India como instrutor de Yoga, podendo assim implementar Yoga dentro 
do meu campo terapêutico. Minha filosofia pessoal e profissional é firmada no 
respeito mútuo entre cliente e terapeuta.  

Referência 

Referências disponível mediante solicitação.


