
como usar a força

na vida real

por Marcos Ricardo

Caminhos da força e da luz



A Força existe! 

É uma energia 
que nos cerca 

nos une 
e pode trazer 

paz 
serenidade serenidade 
clareza e 
energia 
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que a força 
esteja com você.

Em Star Wars, numa análise 
superficial, vemos a Força como 
uma influência em controlar os 
pensamentos e ações de outros 
seres, ou somente uma habilidade 
em mover objetos com o poder da 
mente; mas te garanto que a Força 
é muito mais do que apenas isso.é muito mais do que apenas isso.

o que é
     a força
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Uma origem muito questio-
nada pelos fãs de Star 
Wars, que foi introduzida 
no episódio I, foi quando o 
Mestre Jedi Qui-Gon Gin ex-
plica ao jovem Anakin Sky-
walker que a força está    
relacionada ao Midi-       
Chlorians. 

Midi-Chlorians são formas 
de vidas microscópicas que 
vivem nas  células  de 
todos os seres vivos, tendo 
uma relação simbiótica. 

Portanto, eu, você, e todos 
os seres vivos possuímos 
essas formas de vida no in-
terior de nossas células, e 
na história de Star Wars, a 
sua contagem determina o 
nível que a Força se mani-
festa através de cada ser.

No lançamento desse 
episódio em 1999, houve 
muitos “fãs” que criticaram 
essa teoria de George 
Lucas, que ainda era propri-
etário e ditava o caminho 
de Star Wars, dizendo que 
ele estragou os filmes, que ele estragou os filmes, que 
era melhor ter parado na 
trilogia Clássica.

Da mesma forma que acon-Da mesma forma que acon-
tece hoje com a Disney, 
mas deixando essas dis-
cussões sem sentido de 
lado. Vamos Prosseguir...



A Força não é 
mágica, nem 

truque barato

Se souber usar, ela 
pode ser uma grande 
aliada na sua vida



página 7Caminhos da Força e da luz

O fato de que nós seres vivos, realmente temos, 
digamos, um “outro ser” vivendo em nosso corpo, 
em nossas células, que é responsável por nos dar 
energia, nos dar Força, pode parecer fantasioso 

demais.

Agora, não estou falando de Star Wars, mas sim da Agora, não estou falando de Star Wars, mas sim da 
nossa vida real: a teoria mais aceita é que nos 
primórdios da origem da vida no planeta Terra, 
quando as células estavam se desenvolvendo, ela 
integrou um outro ser vivo, a mitocôndria, e desde, 
então célula e mitocôndria mantêm essa relação 
simbiótica, onde a mitocôndria é responsável em 
sintetizar energia vinda da glicose e outros sintetizar energia vinda da glicose e outros 
combustíveis orgânicos através do oxigênio.

Consegue perceber a similaridade entre a “fantasia” 
de Star Wars e nossa vida de verdade?
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“eu sou um com a 
força e a força 
está comigo”

Sim, nós temos um outro 
ser vivo simbiótico dentro 
de nós que nos fornece    
energia, Força para fazer-
mos simplesmente tudo, 
sem o qual a própria vida, 
como a conhecemos hoje, 
não seria possível.não seria possível.

E perceba também a li-
gação entre eles: para 
termos uma Força de quali-
dade, precisamos de um 
combustível adequado, e 
oxigênio sem toxinas e 
abundante.

Com isso, quero dizer que 
a Força, não está somente  
em nossa mente, está em 
todo o nosso corpo; se 
desejar uma conexão forte 
com a Força é preciso uma 
alimentação balanceada e 
de qualidade, ar puro, res-de qualidade, ar puro, res-
pirar corretamente, e 
acima de tudo exercícios 
físicos; a Força não é um 
objeto estático, ela é flui-
dez, movimento e mu-
tação.
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Muito pelo contrário: nas culturas 
orientais é muito comum essa definição 
de energia que permeia todo o universo, 
que nos une, nos conecta, está em mim, 
em você, em todos os seres vivos.

Muitas culturas reconhecem essa energia Muitas culturas reconhecem essa energia 
e seus benefícios ao se conectar com essa 
Força superior. Para citar algumas 
denominações: Prana em sânscrito, Ki em 
Japonês, Chi em Chinês, Esma em 
catalão, Pneuma em grego, Mana na 
Polinésia e Ruah em Hebraico. Todas elas 
estão associadas a uma religião ou estão associadas a uma religião ou 
filosofia.
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Para quem acompanha Star Wars mais a 
fundo, através dos livros e outras mídias 
oficiais da história, verá que o termo 
Força também não é Universal nem 
mesmo em Star Wars, pois algumas 
espécies chamam a Força por diversos 
nomes e possuem uma relação diferente 

que possuem os Jedi ou os Sith.que possuem os Jedi ou os Sith.

Usando uma frase de Luke Skywalker: " 
A Força não é um poder que você tem. 
Não se trata de levantar pedras. É a 
energia entre todas as coisas, uma 
tensão, um equilíbrio, que une o 

universo."



Recupere sua 
vitalidade e energia 
pra viver plenamente
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que a força 
esteja com você.

Outro aspecto da Força que é mostrado em Star Wars é 
a sua polaridade: a Luz e a Sombra, A Luz e a 

Escuridão, o Lado Luminoso e o Lado Escuro da Força. 
À princípio a Força é tratada como tendo duas 

polaridades totalmente distintas, como se uma fosse o 
oposto da outra. Na verdade, tanto no universo de Star 
Wars, quanto na nossa realidade a Força possui ambos 

os aspectos.os aspectos.

Luz e 
Sombra
     na força



Todos cometemos 
erros, eles fazem 
parte de nós, e sua 
função é nos ensinar
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Mestre Yoda vivenciou essa experiência quando viajou 
até o coração da galáxia para descobrir respostas, e lá 
passou por testes, e um deles era confrontar sua 
própria sombra, ou seja, seus medos e preocupações. 

Sim, até Yoda tinha seus medos, e nesse teste ele Sim, até Yoda tinha seus medos, e nesse teste ele 
percebe que não deve afastar suas sombras. Para 
seguir no caminho da Luz, ele deve aceitar seus medos 
e compreender que eles estão no seu interior, e que 
apesar das sombras, ele continua sendo um Ser de Luz.

Luz não existe sem a escuridão, apenas 
percebermos um quando comparamos 
com o outro. Portanto, esses dois 
aspectos são simbióticos, uma depende 
do outro para existir e não há um ser 
100% luz ou 100% escuridão. Isso é 
mostrado na redenção de Darth Vader no 
Episódio VI e em Kylo Ren no episódio Episódio VI e em Kylo Ren no episódio 
IX.

Esse aspecto é bem ilustrado no símbolo 
do Tai Chi, uma dança da luz e da 
sombra num movimento eterno onde 
dentro da luz, há sombras e dentro das 
sombras, há luz; e essa é a nossa 
condição humana.
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Existe uma história de 
sabedoria que diz que 
dentro de nós existem dois 
lobos: um calmo, dócil e 
sereno, e outro raivoso, 
com dentes à mostra 
pronto para atacar. Nós 
vivemos em conflito, alter-vivemos em conflito, alter-
nando entre o lobo bom e o 
lobo mau, e por isso temos 
essas fases bipolares em 
nossas vidas, ora calmos, 
ora querendo morder 
alguém.

E temos que matar o lobo 
mau? Não! Ele é um ser 
vivo e toda vida tem o direi-
to de se manifestar; mas 
se pararmos de alimentar 
o lobo mau, ele vai se  
recolher e ficar cada vez 
menos visível ao mundo, menos visível ao mundo, 
permitindo que o lobo bom 
assuma o direcionamento 
da Vida.

Quando nos conectamos 
com a Força, deixando-a 
fluir, guiando nossa vida, 
vamos alimentando o lobo 
bom. A cada meditação, a 
cada prática com sabre de 
luz, a cada alimentação 
que fazemos estando no que fazemos estando no 
agora, realmente presente 
no momento, o lobo mau 
vai ficando mais fraco e 
manso. 

Continuando nesse cami- Continuando nesse cami- 
nho, vamos nos conectan-
do com a Força, sentindo 
que estamos verdadeira-
mente presentes no aqui e 
agora; vamos ganhando 
mais confiança para lidar e 
superar os obstáculos da superar os obstáculos da 
vida, respeitando todos os 
seres vivos, reagindo com 
gentileza e compaixão com 
nós mesmos e com os 
demais. Enfim, teremos 
uma vida mais leve, feliz, 
prazerosa, com amor e prazerosa, com amor e 
com muito mais paz, em 
todos os sentidos e para 
todos os seres.



Aprenda a 
aceitar suas 
sombras e viva 
com mais 
alegria e 
paz 
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Através da meditação, conseguimos silenciar 
a mente e ouvir a Força.

A Meditação é uma prática comum entre Jedi e Sith na 
saga Star Wars, buscando conexão com a Força, 

ouvindo seus Caminhos, e aumentando seu foco para 
alcançar seus objetivos.

use a força

bom pra                                    
você
meditar é
     



não precisa ser iluminado 
ou o escolhido pra meditar 
é mais fácil do que você 

pensa, só precisa praticar, 
e as recompensas serão 

enormes

você só 
tem a tem a 
ganhar



página 19Caminhos da Força e da luz

Muitas pessoas tem a meditação como um grande 
desafio, mas isso é uma prática, deve-se começar aos 
poucos e com o tempo a meditação ficará mais 

profunda, mais longa e te energizará com a Força do 
Universo.

Muitas religiões e filosofias adotam processos Muitas religiões e filosofias adotam processos 
meditativos, e a própria ciência já confirmou a eficácia 

de sua prática com regularidade.

Existem muitos tipos de meditação. Saia do senso 
comum de achar que meditação é ficar sentado de 

pernas cruzadas e olhos fechados. 

Existem práticas meditativas com movimentos, com Existem práticas meditativas com movimentos, com 
olhos abertos em contemplação; inclusive você pode 
meditar enquanto faz tarefas rotineiras, como tomar 
banho, limpar a casa ou mesmo durante exercícios 

físicos.



você tomará decisões 
mais assertivas, 

será mais 
compreensivo com 
você e com os 

outros, sentirá mais 
paz e 

tranquilidadetranquilidade
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Medite na força

Para quem está começando e até 
para práticas avançadas, pode ser 
interessante focar na sua respiração, 
ficar atento a ela e respirando cada 
vez mais lenta e profundamente. 

Abaixo há um exemplo rápido que 
você pode fazer em qualquer lugar:

Reserve pelo menos 5 minutos.

- Sente-se confortavelmente.
- Feche seus olhos.
- Inspire e expire profunda e 
lentamente.
- Concentre-se somente na sua - Concentre-se somente na sua 
respiração.
- Observe-a, sinta o ar preenchendo 
seus pulmões e exalando 
suavemente pelo nariz.
- Sinta a Força em cada inspiração.
- Sinta a Força te energizando.
- Sinta a Força te guiando.- Sinta a Força te guiando.
- Sinta a Força.
...

Abra seus olhos lentamente.



use
um

sabre de luz
e sinta

na 
pele 

como é como é 
ser um Jedi 

é a sua 
chance de 
chamar a 

Força 
e vencer

seusseus
desafios
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Os sabres de luz são mais do que 
“uma arma elegante para dias mais 
civilizados” como dizia Obi-Wan Kenobi. 

Existe uma conexão entre o Jedi/Sith 
e seu sabre de luz: o sabre era 
uma extensão do Jedi, e essa 
conexão se dava pelo Cristal conexão se dava pelo Cristal 
Kyber, o coração do sabre que 
era um cristal e que sem ele, 
o sabre não funcionava. 

Esses cristais eram raros, e nos filmes 
deixavam a entender que era o cristal 
que escolhia o Jedi, reforçando essa 
simbiose.simbiose.

ommm

Sabre de
     Luz



empunhar o sabre 
empodera você

Com o sabre em mãos você 
evoca todas as suas 
qualidades, sente-se 

poderoso, capaz de realizar 
qualquer coisa.
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Em nossa realidade, os Cristais 
também são vistos como portadores 
de energia e instrumentos de 
bem-estar e conexão, e assim como 
os sabres, cada cor tem um 
significado, sendo os principais: Azul, 
Verde, Amarelo, Vermelho, Roxo, 
Branco e Preto (não vamos nos ater Branco e Preto (não vamos nos ater 
nos significados das cores no 
Universo de Star Wars, vamos dar 
uma abordagem mais prática).

Na natureza existem cristais de todas 
essas cores. 

Cada cristal é único e possui suas Cada cristal é único e possui suas 
particularidades, e existe um imenso 
campo de estudo de suas 
características físicas e energéticas. 

São especiais pois se formam em São especiais pois se formam em 
condições extremas na natureza, 
alterando sua disposição atômica e 
formando redes cristalinas o que lhe 
confere sua beleza e suas 
propriedades energéticas, veja 
alguns exemplos na próxima página.
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Conforme você 
avança nos caminhos 
da força, você confia da força, você confia 
mais em suas ações e 
percebe que é capaz de 
superar todos os 
obstáculos
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A Força é cheia 
de sutilizas e nos 
Caminho da Força 
vamos explorar 
juntos o Lado da 
Luz e o Lado 
Escuro

vamos destruir vamos destruir 
todos os 
obstáculos e 
lutar empunhando 
nossos sabres, 
conquistando 
todos os nossos 
objetivosobjetivos
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Conheci Star Wars em meados de 1989, quando eu 
tinha 11 anos de idade.

Foi Star Wars que me fez buscar a espiritualidade, pois Foi Star Wars que me fez buscar a espiritualidade, pois 
o conceito da Força, atraiu muito a minha atenção. 
Desde então, tenho percorrido uma longa jornada, 
passando pelo cristianismo, budismo, hinduísmo, 
confucionismo, xamanismo, wicca, entre outros 
caminhos espirituais e filosofias, sempre procurando 
absorver os ensinamentos de cada uma delas. Na 
verdade, todas são bem parecidas em essência, verdade, todas são bem parecidas em essência, 
diferenciando nos detalhes e abordagem de como os 
assuntos são tratados e discutidos, gerando a 
individualidade de cada uma.

marcos ricardo
Light Knight
Jedi Master
researcher
designer
engineer
writer

quem
sou
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Porém, nunca me encontrei em nenhum desses 
caminhos, pois todos eles tinham seus pontos 
positivos, assim como os pontos negativos na minha 
concepção; talvez eu estivesse procurando algo mais 
próximo daquela filosofia que via em Star Wars.

Depois de mais de 30 anos, estudando, investigando e Depois de mais de 30 anos, estudando, investigando e 
buscando a Força, acredito que a tenha encontrado, 
num lugar inusitado que, até então, não tinha 
procurado anteriormente: dentro de mim.

E então, aquela frase do filme Rogue One fez muito 
sentido:

“eu sou um com a força e a luz 
A força e a luz estão comigo”
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Em alguns momentos, a 
Força mostrada em Star 
Wars pode parecer fantasio-
sa e sobrenatural, mas 
acredito que existam 
muitas coisas que     pode-
mos aplicar em nossas 
vidas cotidiana.

E não é para fantasiar 
sermos Jedi ou Sith, numa 
brincadeira de criança, 
mas extrair conhecimentos 
profundos sobre a Vida e 
nós mesmo, e termos uma 
existência com mais Paz, 
Alegria e Realizações.Alegria e Realizações.

A minha intenção não é 
fundar uma nova religião, 
mas sim um grupo de estu-
dos, uma comunidade, 
uma Academia, onde ex-
ploraremos as entrelinhas 
de Star Wars e aplicaremos 
a Força em nossas Vidas.

Meu objetivo é trazer para 
nossas vidas o melhor dos 
conceitos da Força, trazen-
do a Luz e a Sombra, o Jedi 
e o Sith, o Light Side e o 
Dark Side, pois as duali-
dades são complemen- 
tares, e não é possível      
existir uma sem a outra.



Eu consegui, você 
também consegue

Sempre temos algo 
para aprender e a 
ensinar ; vamos 

compartilhar essa 
jornada juntos
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A ideia é resgatar dentro 
de nós o Cavaleiro Jedi hon-
rado, justo e equilibrado, 
assim como o Lord Sith 
que tem consciência que é 
um Ser Especial e Ilimita-
do, e busca sempre a su-
peração de si mesmo.

Somente aceitando o Cava-
leiro e o Lord dentro de 
nós, extraindo o melhor de 
cada um, podemos ter 
uma vida equilibrada, em 
harmonia com os demais e 
com tudo que acontece em 
nossa Jornada.nossa Jornada.

E claro,  não  pode faltar 
treinos com sabres de luz.

Caminhos da Força e da Caminhos da Força e da 
Luz é mais que um Fan 
Club de Star Wars, é uma 
Filosofia de Vida, é uma 
Academia de Estudos, é a 
Manifestação da Força.

Caminhos da Força e da Caminhos da Força e da 
Luz é a própria Força retira-
da do mundo da fantasia e 
aplicada em nossa Vida 
Real.



Star Wars é apenas um 
motivo para nos unir, é uma 
história de mais de 44 anos, 
conectando gerações: pais, 

filhos, avós e netos. 



Todas essas gerações 
podem se reunir em volta 
de uma tela para assistir 

os filmes, podemos 
coreografar nossas lutas 
de sabre de luz favoritas, 
construir sabres caseiros 

com nossos filhos, com nossos filhos, 
constituir nosso próprio 
Conselho Jedi e então 

discutir e sentir a Força 
que nos conecta 

e nos une. 



Tudo isso nos fortalece, 
reforça o laço com aqueles 
que amamos e criamos novos, 

com amigos que chegam.   



vamos 
assistir aos 

filmes

vamos vamos 
discutir 
todos os 

aspectos da 
Força

vamos vamos 
construir 
nossos 

sabres de 
Luz

vamos nos 
empoderar, 
trazendo as 
qualidades 
dos nossos 
personagens 
favoritos

vamos vamos 
dividir 
nossa 

paixão e 
multiplicar 
nosso amor



Star Wars é só um motivo 
para nos unir e sermos os 

Jedi da vida real.
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