INPASSION COACHING AGENDA

01-01-2018

Nota: é necessária inscrição prévia para qualquer dos eventos. Por favor veja
mais informação sobre cada evento no botão Workshops. Para mais
informações/inscrições por favor contacte-nos. Obrigada. Por favor consulte
esta Agenda periodicamente pois serão adicionados mais eventos
regularmente.

Note: registrations is necessary for any of these events. Please see more
information about these events on the Workshops button.For more
information/registration, please contact us. Thank you. Please check this
Agenda often, since we add more events regularly.

2018
InPassion Breath Sessions
Estas são sessões semanais de 30 minutos de Meditação com Respiração
Consciente em que o mote é ficar Presente, ficar Aqui, ficar no nosso Agora, ficar
em Casa no nosso Ponto de Presença, no Silêncio da nossa Essência.
Presencial: Tomar
Online: Link Zoom (por favor requisitar)
3ª ás 13h30 (bilingue português / inglês)
4ª – 9h15 às 9h45
21h00 às 21h30 (bilingue português / inglês)
Para mais informações por favor preenche o formulário de subscição no site. Obrigada.

These are weekly 30 minute Meditation through Conscious Breath sessions where
the guiding principle is Presence, staying Here, staying in our Now Moment,
staying at Home, in our Point of Presence, in the Silence of our Essence.
In Presence: Tomar
Online: Zoom Link (please request)
Tuesday 1.30 pm (bilingual: Portuguese / English)
Wednesday – 9.15 to 9.45 am (only Portuguese)
21h00 às 21h30 (bilingual: Portuguese / English)
For more information please fill in the Registration form on our website. Thank you
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Janeiro /January

7 Jan / 7th Jan –SER para Além da Ilusão/ BE Beyond Illusion – Tomar; Nível 1/ Level 1 – 16h; Tema:
Dualidade versus Silêncio Interno; Nível 2/ Level 2 – 19h30

O que é? / What is it?
Cada ano InPassion Coaching é dedicado a um tema. O ano passado o tema foi Ser É!... Simples.
Em 2018 o tema é Ser para Além da Ilusão, desmontando a complexidade da Mente para que o
reflexo Puro e Transparente da Alma possa brilhar.
A Luz e a Sombra em simples Comunhão, para além de todos os
julgamentos.
O workshop é prático e interativo e tem a duração de 2h30.

Each InPassion Coaching year is dedicates to a theme. Last year the theme was Simply BE. In 2018
the theme is Be Beyond Illusion, dismantling the complexity of the Mind so that the Pure and
Transparent reflexion of the Soul can shine.
The Light and the Dark in simple Unity, beyond all judgements.
The workshop is practical and interactive and lasts 2h30.
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