
5 LINGUAGENS FACIAIS
IMERSÃO

M é t o d o  L C B

Wandy Rocha

AULA 4



SOLICITAÇÃO FRATERNA

Este livro está protegido pela lei de direitos autorais e possui 
registro na Fundação Biblioteca Nacional - Escritório de Direitos 

Autorais (FBN-EDA).

Por isso, este material é apenas para seu uso pessoal. 
Por gentileza, não o compartilhe. 

“Um mundo bacana se constrói com atitudes bacanas 
de gente bacana como você.”

Gratidão. 

Mentores Karina Falsarella e Wandy Rocha
FOUNDERS INSTITUTO WBR



Introdução
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 Na aula de ontem vocês tiveram acesso às características básicas dos 5 
Biotipos Faciais. Hoje, vocês aprenderão a identificar cada um deles através de 
marcações técnicas específicas da face. 
 Este método é mais amplo e complexo, não no sentido de algo difícil, 
pois não é, mas complexo como aposto de simples, ou seja, muito bem 
elaborado, sendo assim, vale reforçar que está aprendendo a superfície do 
mesmo, mas ainda assim, minimamente funcional para suas 
experimentações sociais. Caso opte pela aquisição do curso completo, poderá 
atuar como Expert no nível avançado, mesmo que nunca tenha estudado nada 
a respeito do assunto antes. Fácil de aprender e mais fácil ainda de aplicar.
 

Somos integrados aos elementos da natureza

5 FACIAIS
BIOTIPOS
PRIMÁRIOS
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 Antes de entrarmos no assunto da aula de hoje é importante ressaltar 
a composição completa do método, para que você possa se orientar, pelo sistema 
comparativo, do que ele é feito e o que está recebendo nesta imersão mais que 
especial.
 Conhecer o Método LCB Análise de Perfil vai dimensionar na sua 
mente o tamanho desta tecnologia de reconhecimento facial e o quanto nós a 
levamos a sério.

 Então vamos lá!

MATEMÁTICA VISUAL 
APRENDA A TRAÇAR PERFIS EM ATÉ 2 MINUTOS

Wandy 

LEITURA
CORPORAL

completo
ANÁLISE DE PERFIL
EXPERT



 O curso Expert Análise de Perfil Completo proporciona aos alunos o 
acesso a uma série imensa de informações relevantes, responsáveis pelo 
sucesso absoluto do método nas mídias, através de participações na televisão, 
jornal e nas lives onde analisamos as pessoas em tempo real.
 Ele tem um capítulo dedicado somente aos 5 Biotipos Faciais que inclui 
a localização dos biotipos primários, secundários e subliminares, pois um 
único rosto pode ter vários formatos. E é importante saber localizar o biotipo 
primário, pois ele interfere diretamente na análise dos demais biotipos 
presentes na face analisada. O Aplicativo para celular que gabarita a face 
através de uma foto tirada na hora outra capturada da galeria, para ser 
entendido e utilizado, depende do conhecimento que este capítulo em especial 
fornece. Por isso, caso tenha a intenção de fazer auto-análise e analise de 
pessoas para melhorar suas inter-relações, sugerimos a formação completa.
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MATEMÁTICA VISUAL 
APRENDA A TRAÇAR PERFIS EM ATÉ 2 MINUTOS

Wandy 
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1ANÁLISE FACIAL
Níveis Primário, Secundário e Subliminar
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 Ah, essa parte do curso me encanta, porque demorei quase 20 anos 
para refinar e alinhar todos os itens que outros estudos não haviam lapidado. 
Por isso, os aspectos internos da face são a «menina dos meus olhos».
 Cada um dos aspectos internos da face não dizem nada por si mesmos, 
se não forem observados em conjuntos com todos os demais presentes, ou seja, 
apenas com a análise completa de todos os elementos internos da face, numa 
conversão e compensação dos textos em um só texto final, é que será fidedigna 
na representação de traços importantes da personalidade da pessoa analisada. 
 Assim, quando se afirma algo com base num fragmento comete-se o 
erro de algumas revistas femininas. É preciso um protocolo sério para não 
banalizar essa poderosa ferramenta de reconhecimento facial. Seria o mesmo 
que descrever a floresta analisando apenas uma árvore.
 

MATEMÁTICA VISUAL 
APRENDA A TRAÇAR PERFIS EM ATÉ 2 MINUTOS
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1ANÁLISE FACIAL
Aspectos Internos da Face
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 Mais um super capítulo do curso completo é o Matemática Visual, 
termo exclusivo do Método LCB que retrata a análise de indumentária (roupa, 
joias e adereços).
 Sabe quando você abre o guarda-roupas e não tem nada para vestir? 
Tem centenas de peças, mas nenhuma serve naquele momento. Isso porquê, 
nós nos montamos de acordo com a representação emocional das cores, formas 
e símbolos. Na faculdade de comunicação ensina-se a montar um logotipo com 
base no significado emocional de cores, forma e símbolos. Assim, um logotipo 
comunica exatamente os valores da empresa e tem a intenção de impactar 
emocionalmente da mesma maneira, todas as pessoas do planeta da mesma 
forma. Opa, então isso é uma métrica. Eu fiz o estudo ao contrário e comecei a 
interpretar o emocional das pessoas com base nesse reconhecimento impresso 
em nosso código DNA. Mostre suas roupas e direi o que está sentindo hoje.
 

MATEMÁTICA VISUAL 
APRENDA A TRAÇAR PERFIS EM ATÉ 2 MINUTOS
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2MATEMÁTICA VISUAL
Análise de indumentária
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 Por fim, depois de aprender todos os elementos anteriores, é possível 
analisar profundamente as pessoas através de suas mídias sociais e 
profissionais, tais como; Instagram, Facebook, LinkedIn etc.
 Desenvolvi um método que usa um disco SIP, mas não para ser 
preenchi através de questionários ou entrevistas, mas com a análise não verbal 
presente em suas mídias. Posso dizer que a «alma» da pessoa sai impressa no 
papel com este método, pois ela manifesta o seu inconsciente sem controle 
consciente e é esse o nosso campo de observação.
 As análises são surpreendente, ratificadas pelas centenas de alunos já 
formados por este método em todo Brasil. Clique neste link e veja a opinião de 
quem já fez o método. São médicos, psicólogos, empresários, diretores etc.
 http://bit.ly/Depoimentos-Analise-de-Perfil 
 
 

MATEMÁTICA VISUAL 
APRENDA A TRAÇAR PERFIS EM ATÉ 2 MINUTOS

Wandy 

LEITURA
CORPORAL

3ANÁLISE DE MÍDIAS
Protocolo original de extração não verbal
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 Muito bem, feito esse preâmbulo, vamos descrever a seguir a fórmula 
secreta do Método LCB que ensina a como reconhecer os 5 Biotipos Faciais.
 Se souber identificar o biotipo primário, saberá como conduzi-lo, pois 
essa posição manda nas outras subpersonalidades, lembre-se disso.
 
 

IDENTIFICAÇÃO

BIOTIPOS FACIAIS5

BIOTIPOS PRIMÁRIOS
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 O Biotipo MA(deira) tem o rosto retangular se medido da raiz anterior 
do cabelo (acima), laterais da face e parte inferior do queixo. Lembre-se de 
medir exatamente para evitar falhas de gabaritagem.
 Os tecidos faciais devem ser leves e, assim, nariz e lábios não devem ser 
carnudos.
 
 
 
 

PRIMÁRIOS | LOCALIZAÇÃO

BIOTIPOS FACIAIS5

BIOTIPO MA
Características
Estrutura
LOCALIZAÇÃO
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PRIMÁRIOS | LOCALIZAÇÃO

BIOTIPOS FACIAIS5

BIOTIPO F
Características
Estrutura
LOCALIZAÇÃO

 O Biotipo F(ogo) tem a face malar (maças do rosto) mais largas do que a 
largura horizontal da testa, além do queixo fino. Lembre-se de medir 
exatamente para evitar falhas de gabaritagem.
 O nariz deste biotipo deve estar em evidência na face analisada.
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PRIMÁRIOS | LOCALIZAÇÃO

BIOTIPOS FACIAIS5

BIOTIPO T
Características
Estrutura
LOCALIZAÇÃO

 O Biotipo T(erra) não tem formato, sendo reconhecido pelos tecidos 
faciais pesados e densos, além de nariz, orelhas e lábios carnudos Lembre-se 
de observar bem para evitar falhas de gabaritagem.
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PRIMÁRIOS | LOCALIZAÇÃO

BIOTIPOS FACIAIS5

BIOTIPO ME
Características
Estrutura
LOCALIZAÇÃO

 O Biotipo ME(tal) tem o rosto quadrado, se medido da raiz anterior do 
cabelo (acima), laterais da face e parte inferior do lábio inferior. Lembre-se de 
medir exatamente para evitar falhas de gabaritagem.
 Este biotipo tende a ter a testa e o queixo largos.
 
 
 
 



Imersão 5 Linguagens Faciais10

BIOTIPO A

PRIMÁRIOS | LOCALIZAÇÃO

BIOTIPOS FACIAIS5

Características
Estrutura
LOCALIZAÇÃO

 O Biotipo A(gua) tem o rosto ovalado, se medido da raiz anterior do 
cabelo (acima), laterais da face e parte inferior do queixo. Lembre-se de medir 
exatamente para evitar falhas de gabaritagem.
 Este biotipo tem os tecidos faciais densos, não permitindo ver a 
ossatura ou marcas de expressão.
 
 
 
 



Fim da aula 3
Últimos comentários pertinentes a aula

 O objetivo desta aula é ensinar você a reconhecer tecnicamente cada 
uma das 5 linguagens faciais e ensaiar interações com as pessoas com base na 
descrição da aula de ontem. Mostramos também a importância de se obter a 
formação completa através do EAD Expert Análise de Perfil Método LCB, pois 
aprenderá facilmente esta formação avançada, mesmo que nunca tenha 
estudado nada a respeito do tema antes desta imersão. 

 Que o nosso máximo seja apenas o começo.

 Mentor Wandy Rocha
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O Livro apostila começa lá na frente...


