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QUERO SABER MAIS
Este trabalho de autodesenvolvimento une a (1) acupuntura, que 
colhe todos os seus sinais e sintomas numa extensa anamnese, traça 
um diagnóstico, prescreve (2) fitoterapias e correções de atividades 
de vida diárias. A aplicação da acupuntura nas sessões é aliada a 
uma (3) massagem podal (nos pés) por ser um centro reflexo de todo 
o corpo, a fim de dissolver os cristais de estaganação que 
favorecerão o restabelecimento da sua saúde sistêmica. Ao mesmo 
tempo, serão aplicados (4) exercícios neuróbicos (aeróbica 
cerebral) a fim de iluminar a sua árvore cerebral, favorecendo a 
mudança de padrões comportamentais
que estiverem ligados  ao  seu  biotipo,
ou seja,  que causam parte das suas
desarmonias  e  doenças,  através
da  teoria  psicossomática.
O corpo é a parte visível 
da mente!

O que eu posso fazer por você?

Através de uma análise profunda, será possível extrair elementos intrínsecos 
do seu estado de saúde, pela visão da medicina tradicional chinesa - MTC 
(sinais e sintomas indicam desarmonias) e psicossomática (fatores 
emocionais causam doenças no corpo). Os elementos da MTC vão regular 
o seu sistema e a reflexologia podal (massagem nos pés) junto com a 
neuróbica (exercícios cerebrais), cuidarão da desprogramação da 
doença no seu corpo a partir da sua mente (comportamentos).

“O máximo é apenas o início do novo!”

 Wandy Rocha
Profissional de medicina

tradicional chinesa - MTC



COMO FUNCIONA?

Cada sessão pode ser feita de forma individual e o tempo de tratamento quem 
define é o próprio paciente.

A sessão individual custa R$ 150,00 e tem duração de 1 hora.

Caso opte pelo pacote de sessões, os valores são:
- 2 sessões - R$ 250,00 (R$ 125,00 cada sessão)
- 3 sessões - R$ 360,00 (R$ 120,00 cada sessão)
- 4 sessões - R$ 420,00 (R$ 105,00 cada sessão)

PAGAMENTO
PIX CPF 06871825819
Wanderley Rocha Casalecchi 
NuBank

O Wandy é um profissional bem peculiar e diferenciado. Ele une diversas ferramentas 
para propor uma melhoria na sua vida em todos os aspectos, e às vezes, essa melhoria 
nem você sabe como funciona ou o que seria!

Se você está infeliz, estagnada, com dores, sem energia, sem foco ele pode te ajudar! 

 Só de te olhar, ele te dá uma visão profunda e específica de você, e não é algo que se 
diz para todos, é algo exclusivamente seu!  Vale a pena conhecer. Isso não é uma 
propaganda, é uma indicação. Ele é muito bom!

IMPORTANTE
Este tratamento de saúde conta 

com elementos da Leitura 
Corporal (linguagem corporal), 

que auxilia tanto no diagnóstico, 
quando no tratamento, através 

das respostas corporais 
automatizadas pelo seu 

inconsciente.
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Wandy Rocha

56 anos - Especialista em Leitura Corporal no Método LCB do Instituto Wbr Treinamentos.

Consultor do Jornal O Globo em matérias como Lula Lava Jato e Neymar PSG. Gravou 
matérias de rua no Programa Mais Caminhos TV Globo EPTV Campinas,

Profissional de Medicina Tradicional Chinesa e Acupunturista pelo CEATA-SP, 
fomado pelo Mestre e Médico Dr. Wo Tou Kwang.

Massoterapeuta em Do In, Shiatsu e Reflexologia Podal pelo CEATA-SP. 

Autor de 19 livros, sendo 5 ligados à saúde coletiva.

Atua há  mais  de  20  anos  na  área  da  saúde  e  desenvolvimento 
humano.   Já   palestrou  para  milhares  de  pessoas  em  empresas 
como Mars Brasil, Shell Petróleo, EMBRAPA, AON, TupperwareBrasil, 
dentre outras.

É um congressista renomado e já participou de congressos
de Acupuntura de 1997 à 2001. Também fez parte 
do CONALC, CONAOMI, ISMA-BR (o 5º maior
evento mundial de combate ao stress) e 
CONFNETWORKING.


