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Biografia da autora
Atitude supera o talento
Em 2015, um ano considerado de crise financeira,
contrariando as estatÍsticas, Isabela Rocatto iniciou seu
primeiro empreendimento, com um pote de maionese de
vidro e flores de final de feira (conhecido em São Paulo
como xepa) no Ceasa e rapidamente ingressou no
segmento de flores permanentes e naturais no mercado de
alto padrão. É formada em Design pela Belas Artes de São
Paulo.

Dentre as muitas áreas do Design se especializou no
mercado de varejo, tendo fundado a UNO MOKSHA,
empresa especializada em branding, design e
conhecimento. A UNO MOKSHA expandiu rapidamente
atendendo empresas e empreendedores de todo país.

Em paralelo à sua área de atuação, buscou
conhecimento em assuntos voltados para o
desenvolvimento pessoal, prosperidade, auto-liderança e
autoconhecimento. Reuniu conhecimentos de
mentalidade de riqueza, poder mental e espiritualidade
nos negócios, base essa que utiliza ainda hoje no
desenvolvimento de suas empresas.

Nessa jornada empreendedora, Isabela tinha mais
perguntas do que respostas, foi nessa busca, que
encontrou ferramentas cientÍficas que funcionaram
para o seu negócio. Tornou-se então especialista em
mudança comportamental, padrões energéticos e
espirituais, pautados no estudo da mente humana.

Designer e empreendedora de coração, palestrante,
escritora, professora e influenciadora. Contribui por
meio de seus conteúdos, estimulando o
autoconhecimento através da espiritualidade para
atingir clareza e harmonia em seu propósito.

Compartilha ainda, que auto-liderar com plenitude é
possível. Com amor, foco e atitude. Demonstra um
lifestyle de novas formas de viver e aprender.

No seu entendimento, o Universo é onipotente e
interligado, formando todos em uma grande família.

Tem como propósito despertar outras pessoas para
uma realidade mais leve e harmoniosa.
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CÉREBRO É UMA PARTE ESSENCIAL NA
NOSSA VIDA PARA QUE TUDO FUNCIONE.
É BIOLÓGICO, FÍSICO E CONCRETO

MENTE É O QUE PASSA DENTRO DO CÉREBRO, É O
RESULTADO DO FUNCIONAMENTO DO CÉREBRO:
PENSAMENTOS, SENTIMENTOS E EMOÇÕES
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diferença entre 
cérebro e mente



Não existe mente sem o 
cérebro. E o cérebro não
serve sem a mente.

CÉREBRO
FUNCIONA DE 
FORMA 
MECÂNICA E 
AUTOMÁTICA, 
REGISTRANDO 
OS FATOS, 
PROCESSANDO 
TUDO.

MENTE
FUNCIONA 
COMO ARQUIVO, 
ARMAZENANDO 
EXPERIENCIAS, 
BASEADAS EM 
SENTIMENTOS. 
ACUMULA 
INFORMAÇÕES

A mente comanda e “molda” o cérebro. 
Está cientificamente comprovado. 
Por isso a importância do treinamento mental.
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O cérebro não diferencia 
realidade da imaginação. 
Sua vida e seu destino 
estão na sua mente. 
O poder está em aprender a usar todas as
partes de nossa mente em nosso benefício e em
saber compreender aquilo que nela precisa ser
eliminado ou potencializado. Alimentar uma
mente positiva faz toda diferença em nossos
resultados pessoais e profissionais e nos
impulsiona a ter comportamentos mais
compatíveis com aquilo que sonhamos.

Por isso, trabalhar nossos processos mentais,
identificar as crenças limitantes, sabotadoras e
as possibilitantes é uma atitude importante para
aprender a controlar a mente e estimulá-la
positivamente.
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Esta é a sabedoria do autoconhecimento,
compreender os limites e as
potencialidades e encontrar formas efetivas
para, por meio de nossos dons e talentos,
conquistar resultados extraordinários em
nossa vida.



Nosso pensamento influência o mundo ao nosso redor e a maneira como usamos a 
nossa mente criam o nosso mundo físico.
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Entendendo a sigla PSAR

Pensamentos,  geram sentimentos. Sentimentos geram ações . Ações geram resultados.



1.PENSAMENTO: “Ela não está interessado 
na proposta, provavelmente desistiu, nem 
para me avisar.”

2.SENTIMENTO: Fiquei muito desmotivada, 
desapontada.

3.AÇÃO: Não entrei mais em contato 
depois disso. Achei um absurdo não ter
me avisado.

RESULTADO: Uma semana depois, a 
cliente fechou o mesmo serviço com 
outra empresa. 6

Vamos exemplificar Um dia marquei uma reunião com uma 
cliente para apresentar a proposta de 

trabalho. Ela não conseguiu chegar por
conta de um imprevisto e estava sem

bateria no celular para avisar.



• Tudo o que você PENSA, gera um SENTIMENTO.
• Todo sentimento, te leva a alguma AÇÃO e…
• Toda ação, gera um RESULTADO.
• A nossa mente é algo além de nós pois conecta o

nosso corpo ao universo e dependendo da maneira
como usamos a nossa mente atraímos os resultados
em nossa vida sejam eles bons ou ruins, de sucesso
ou de fracasso…

• Se queremos mudar alguma coisa em nossas vidas,
são os resultados que devemos mudar, então temos
que mudar a forma como usamos a mente…

• E depois devemos entender que temos uma mente
e que nossa mente se divide em dois níveis:
“CONSCIENTE e SUBCONSCIENTE”

• Nós somos seres que pensamos em imagens e
quando não há imagem há confusão…
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Vamos falar sobre a mente mente



Depois de uma certa idade, por volta de
7 anos, essa mente se fecha e se forma a
mente subconsciente.
Toda memória que foi armazenada
naquela mente até o seu fechamento
serão as verdades que essa criança vai
levar para o resto de sua vida.

Como o cérebro grava imagens, ele
armazena exemplos dos pais, dos
professores, de seus cuidadores mais
próximos.

Gestos, comportamentos, e não o que
é falado. Ele aprende por repetição ou
forte impacto emocional.
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Por que essa confusão?



Por isso, tomamos nossas
decisões baseadas em
nossos sentimentos, na
maioria das vezes.

Nossos resultados são a
somatização dessas
crenças. Sendo
possibilitantes, as que te
trazem benefícios ou
impossibilitantes, que te
travam na mesmice, te
sabotando, mesmo que
queira uma vida
diferente.
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Em resumo resultados

comportamentos

emoções

pensamentos

nossos hábitos

o que sentimos

o que pensamos



10

A mudança
começa
dentro de 
você

Se quer mudar alguma coisa na sua 
vida você não tem que mudar o 
exterior, deve mudar a maneira como 
pensa e a maneira como você usa a 
mente.

Você fará um esforço gigantesco para 
mudar, mas logo não consegue
ultrapassar a barreira do medo, 
MENTAL, porque a mente foi
programada para nos proteger o 
tempo todo. 

E quando desejamos mudar, ela nos
protege, para evitar o nosso sofrimento. 
Não diferenciando, se tal ação, trará
benefícios. 

A mente não julga. ela apenas
armazena informações e traz a tona, 
quando necessário.



MEDITAR EXERCITARAGIR
• PERMITE TER CLAREZA

• PROFUNDO  AUTOCONHECIMENTO

• EQUÍLIBRIO EMOCIONAL

• MUDANÇA FISIOLÓGICA

• MAIS DISPOSIÇÃO

• CONCENTRAÇÃO

• APRENDIZADO

• RESOLUÇÃO

• ATRAIR O QUE QUER
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Como começar essa mudança?



Nem sempre, conscientemente, teremos a força
necessária para tomar a atitude que precisamos
para uma transformação de vida. 
A união entre esses 3 pilares (Meditação, 
Exercício e Atitude) são complementares para 
que a transformação aconteça de forma 
profunda e permanente. 

Complementam-se de forma científica, 
biológica e fisiológica, nos trazendo benefícios
para uma vida mais equibrilada. 

Buscar uma vida mais equilibrada, é
fundamental para que possamos extrair de 
forma pura o melhor da vida. Amplificando a 
alegria e bem-estar de nossa experiência.
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Como começar
essa mudança?



Conscientizar e despertar as pessoas, para um universo
mais abundante e harmonioso. Na qual não existem
disputas e conflitos. Com os aprendizados errôneos da
nova sociedade, algumas crenças limitantes foram
instaladas na mente das pessoas, criando assim alguns
bloqueios, que gera sofrimento, dor e desapontamento.
Somos livres para aproveitar nossas vidas.
É importante desvencilhar-se das confusões mentais e
reconectar com nossa verdadeira essência. Através da
mudanca enérgica, tudo acontecerá de forma fluída e
natural. É um conhecimento milenar, que aos poucos
foi caindo no esquecimento e afastando todos do seu
verdadeiro EU e o compromisso com vida.

Existe uma força universal que habita em todos nós,
não é necessário acreditar, porque de toda forma ela
age. Utilizamos ferramentas poderosas que farão a
reconexão com o seu propósito de vida.
Ser protagonista e vencer, desenvolver auto-liderança e
ter uma jornada com realizações e conquistas.
Conduzirei você nessa jornada de luz.
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Meu propósito



Agradeço imensamente por ter chegado até aqui.
Não só por mim, mas principalmente por você
buscar mais conhecimento.
Essa atitude demonstra que você está preparado
para novos conhecimentos e alcançar objetivos
ainda maiores em sua vida.

Parabéns!
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GRATIDÃO


