InPassion TEAM
Apresentação geral dos colaboradores independentes InPassion. Para informações sobre os CVs
de cada um, por favor contacte-nos para que seja enviada esta informação específica. Obrigada.
General presentation of InPassion’s independent collaborators. For more information about our
CVs please contact us so that we can send you this specific information. Thank you.

Tânia Castilho (Nome de Autora/ Author Name: T. C. Aeelah)
InPassion Manager and Mentor
29/09/1972
O que é o projeto InPassion Coaching – Inspiring Passion?
É a expressão ilimitada da Liberdade de Ser na Vida real, instante a
instante, em Plenitude. Representa o Equilíbrio e Fusão total entre
Corpo, Mente e Alma, entre Humano e Divino, entre Feminino e
Masculino em absoluta abundância interna, expressa na realidade
externa com natural fluidez, simplicidade e graciosidade – brincando
com os infinitos potenciais disponíveis, sem apegos ou limitações. É
uma Nova experiência de Ser em partilha harmoniosa, confiando
100% na sábia voz da In-tuição para criar e viver em pleno AMOR,
Respirando a VIDA momento a momento.
Isto é quem EU SOU 
Com Amor
T. C. Aeelah

What is the InPassion Coaching – Inspiring Passion project?
It is the unlimited expression of the Freedom of BEing whole in real Life, in total fulfilment, each
instant. It represents complete Balance and Fusion between Body, Mind and Spirit, Human and
Divine, Masculine and Feminine, in absolute inner abundance, expressed in outer reality with
natural ease, simplicity and grace – playing with the infinite potentials available, with no
attachments or limitations. It is a New experience of Isness, sharing in harmony, trusting the wise
voice of In-tuition 100% to create and live in total LOVE, Breathing LIFE moment to moment.
This is Who I AM 
With Love
T. C. Aeelah

Mobile: +351 917369951 / +351 926393876
A Tânia é criadora do projeto InPassion e gere-o. Recebe inscrições para os vários eventos, bem como marcações para
as sessões individuais de InPassion Coaching.
Tânia is the creator of the InPassion project in general and manages it. She also receives registrations for the various
events, as well as booking for the 1 on 1 InPassion Coaching Sessions.

Joana Ferreira
Terapeuta InPassion / InPassion Therapist
01/06/1969
Ouço compassivamente, olho com Amor, toco com entrega, Vivo com
paixão, Sou tudo o que me permito Ser e confio na doce magia de cada
respiração.
O projeto InPassion é, não só uma expressão da Inspiração em que
realmente creio, como um Caminho, um Lar, um Coração que habita no
meu Centro.
Com Amor
Iael Essência

I listen compassionately, I see with Love, I touch in total surrender, I Live with passion, I AM all that
I allow myself to Be and I trust the sweet magic of each breath.
The InPassion project is, not only an expression of the Inspiration which I truly believe in, but also
a Path, a Home, a Heart that lives in my Centre.
With Love
Iael Essência

Mobile: +351 919423860
A Joana aceita marcações para as diversas Massagens que executa. Por favor veja a lista de Serviços 1on1. Também
dá apoio à gestão do projeto InPassion em geral e recebe inscrições para os vários Eventos InPassion e gere o catering
dos mesmos.
Joana accepts bookings for the various Massages she performs. Please see our 1 on 1 Services list. She helps manage
the InPassion project in general and receives registrations and manages the catering for the various InPassion Events.

José Carlos Santos
InPassion Kids, Teens & Personal Trainer
09/03/1967
Uii que bom que é VivER Respirando SER...
Redescobri a Paixão pela Vida, a Gratidão pelo
Amor, pela Compaixão, pela Alegria pela
Abundância que sempre Habitou em mim e de
que não me dava conta, permitindo-me SER,
sentindo-me muito perto da entrega total a mim
mesmo, ao SER que Verdadeiramente SOU.
O Trabalho com o corpo sempre foi a minha
paixão, redescobrindo agora a magia e a paixão
do Toque e do Movimento, onde expresso todo
o meu SER, Amor, Alegria, Compaixão e
Gratidão, de mim para mim e de mim para o
outro.

Sempre trabalhei com crianças sentindo de uma forma muito presente que havia muito mais a
oferecer a cada uma delas que os conteúdos científicos e técnicos . Abraço o Projeto InPassion
Kids com muita Paixão, com muito Amor, com muito Carinho e com todo o meu SER. Acreditando
no potencial que reside em cada criança e sentindo que através dele posso partilhar de forma plena
tudo aquilo que sempre senti que faltava e que não é mais do que aquilo que Verdadeiramente
SOU!
Com muito AMOR
Iieelah
Wow, it is sooo good to LiVe Breathing Isness… I have rediscovered the Passion for Life,
Gratitude for Love, for Compassion, for the Joyful Abundance that has always lived within me and
which I was not aware of, allowing myself to BE, feeling very close to the total surrender to myself,
to the One I truly AM.
Working with the body has always been my passion, and I have now rediscovered the magic of
Touch and Movement, where I express my Self, in Love, Joy, Compassion and Gratitude, from me
to myself and from me to others.
I have always worked with children and have always felt there was much more to offer each child,
than just scientific and technical contents. I embrace the InPassion Kids project with much
Passion, Love and with all of my life force. I believe in the potential that resides within each child
and feel that through it I can share all of that which I have always felt was missing in a fulfilling
way, knowing that it is nothing more, nothing less than what I Truly AM!
With much LOVE
Iieelah
Mobile: +351 966136500
O José aceita marcações para Treino Personalizado de Yoga e Pilates e para realização/organização de atividades para
crianças e adolescentes.
José accepts booking for Yoga and Pilates Personal Training and to organize events for children and teenagers.

Rosa Gaspar
InPassion Kids & Teens
Catering
23/06/2971
A liberdade vem quando confio em mim e eis que me
sinto solta a voar no infinito. A alegria interior que sinto
não se explica por palavras, sente-se e vê-se nos olhos.
Aprendo a ouvir o coração com profunda respiração e
nisto vou descobrindo mais de mim, em mim e sendo
tudo o que sou.
O InPassion é para mim transformação interior.
Perfus

Freedom comes when I trust myself and thus I feel myself flying in the infinite. The inner joy I feel
cannot be explained in words, it can only be felt and seen in the eyes. I learn how to listen with my
heart, breathing deeply and this is how I discover more of me, in me, being all that I Am.
InPassion is for me inner transformation.
Perfus

Mobile: +351 914998246
A Rosa aceita marcações para as atividades InPassion para crianças, bem como para a organização destes
Eventos. Aceita encomendas de comida vegetariana em regime de Take Away e apoia o catering nos
nossos eventos.É instrutora de Yoga e lecciona sessões de grupo em também em regime personalizado.
Rosa accepts bookings for InPassion’s activities for children and/or to organise these Events. She is a Yoga
instructor working both with groups and individually and also accepts orders for vegetarian food to Take
Away. She helps with the catering of our Events.

Bárbara Pinto
InPassion Secretary, InPassion Kids & Teens e Corporate
5/4/1997

A inexplicável magnificência da Vida preenche todas as
minhas células, enquanto me Respiro, grata. A Vida sou
eu e eu sou a Vida e apenas posso ser vivida com amor,
paixão e alegria eterna. E Assim É.

O InPassion é a Fonte de onde Tudo nasce e para onde
Tudo retorna, eternamente, simplesmente… quando
escolheres SER. É a minha CASA. É tão especial que
nos faz sentir especiais de uma forma inexplicável.
Ariela

The inexplicable magnificence of Life fills all of my cells, while I Breathe, grateful. Life is me and I
AM Life and I can only be lived with love, passion and eternal joy. And so it is.
InPassion is the Source where All is born and where All returns, eternally, simply… when you
choose to BE. It is my HOME. It is so special that it makes us feel special in a way that cannot be
defined.
Ariela

Mobile: +351 912719898
A Bárbara geria a agenda de Eventos e dinamizava as atividades de Expressão Dramática. Está de momento a fazer
uma experiência GAP Year.
Bárbara managed the Events Agenda and coached the theatrical events. At the moment she is experiencing a GAP
Year.

Pedro João Fernandes
InPassion Breath Weekend, Curso de Astrologia e
Sessões de Astropsicologia (Aconselhamento
Holístico/ Terapêutico)
17/12/1973
(Peixes ascendente)

Encontro a paixão de Ser na generosidade e
abundância da vida à nossa volta, por todo o lado por
onde me disperso e movimento. Vivo em paixão a
alegria de procurar compreender o cosmos e os seus
enigmáticos mecanismos, mesmo aqueles mais
profundos que ultrapassam a explicação humana e onde apenas a aceitação é o único caminho
possível e passível de me continuar a dar uma vida apaixonada e a trazer um pouco mais de
felicidade e equilíbrio, um equilíbrio vivido por entre todas as escolhas que a cada minuto se
deparam na minha frente. Vivo a paixão no total respeito e admiração pelas leis universais, em
particular pela mutação constante de todas as formas e sentimentos.
InPassion é Ser Pleno.
Pedro João

I find passion in Being, in life’s generosity and abundance as it spreads all around us, everywhere I
flow and move. I passionately live the joy of understanding the cosmos and its enigmatic
mechanisms, even the deepest ones that go far beyond human explanations and where the only
possible route is acceptance, the one that can keep on giving my passion and happiness, in
balance, as I roam amongst all of the choices that come before me each minute. I live this passion
in total admiration and respect for the universal laws, in particular for the constant change of all
forms and feelings.
InPassion is fulfilment.
Pedro João

Mobile: +351 934 926 114
Skype: pedrojrfernandes (skype)
Site & e-mail: pedrojrfernandes@tempora.pt | http://www.tempora.com
Biografia: Na demanda filosófica constante, iniciei o meu interesse e estudo da Astrologia em 1990 e a prática
musical em 1991. Em 1994 dei entrada numa licenciatura em Psicologia terminando o tronco comum em 1999, ano em
que iniciei o curso de Astrologia no Quíron – Centro Português de Astrologia, frequentando os 7 níveis do Curso de
Astrologia Transpessoal sobre a égide de Maria Flávia de Monsaraz. Pela mesma altura, 1999, conheci a prática do
Yoga, exercendo uma prática irregular desde então. Dei inicio à prática da meditação em 2003 com a frequência num
curso de meditação budista. Entre 2003 e 2012 exerci atividade profissional em consultoria de empresas na área da
formação profissional e formador nas áreas comportamental e informática. De 2004 ao presente dou consultas de
aconselhamento astropsicológico e transpessoal e apoio ao desenvolvimento de projetos pessoais e profissionais. Em
2015 obtive formação e certificação em numerologia e quirologia intuitiva e coaching acrescentando estas ferramentas
às consultas de aconselhamento. Atualmente, dedico-me à prática e estudo da astrologia, numerologia, quirologia,
música, meditação, escrita e apicultura.

