
 

                                                        

 
Sinopse 1 

Nesta sua mais recente obra, Carlos Campos descreve o reencontro com 
o seu Mestre e Guia Espiritual Lucas, passados catorze anos sobre o seu 
exitoso Contacto com o Meu Guia (2001, Pergaminho), em onze 
experiências iniciáticas das quais o leitor muito se beneficiará. 
Embarque, por isso, numa viagem inesquecível e reveladora que lhe 
permitirá acompanhar as partilhas e descobertas do Autor neste 
reencontro maduro, lúcido e revelador. O leitor terá ocasião de se 
beneficiar de uma profunda reflexão sobre a vida e a morte, a 
consciência e o amor, a alma humana, a vida depois da vida, as várias 
formas de energia, as raízes do medo, o sofrimento e a liberdade, o 
passado e o futuro. Transparece nestas páginas, também, o percurso 
longo e cheio de desafios do Autor no seu trato diário de há mais de 
uma década com os dramas e dores dos muitos que o procuram. 

 
Sinopse 2 
Um livro em que o Autor narra o reencontro após catorze anos com o 
seu Mestre e Guia Espiritual em onze experiências extraordinárias na 
sua sabedoria existencial muito útil para o leitor.  
 

 
 

 
CARLOS CAMPOS nasceu em Lisboa a 16 de março de 1945. Depois de uma grande 
mudança na sua vida, passou por um período de interiorização e revelação, em que 
foi ao fundo do seu âmago fazer a sua busca pessoal e intransmissível. Essa busca 
intensa levou-o a aprofundar o ser humano na sua verdadeira essência.  
É Professor de Meditação com Visualização Criativa e Curador Espiritual. Dá cursos 
com muita frequência e é também autor de vários workshops temáticos. 
Reencontro com o Meu Guia é o seu quarto livro, depois de ter publicado Contacto 
com o Meu Guia (2001), Avatar - A Energia Pura do Amor (2010) e Reiky e Energia de 
Cura pelo Amor (2012). Editou ainda os CDs de Meditação Cura o teu Corpo; Cristal 
de Cura; Libertar o Passado e Fechar Amorosamente Círculos de Vida, em 2008 e 
2009, respetivamente.  

                       Visite a página do autor: www.carloscampos.com.pt 
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