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pentru utilizarea informaţiilor cuprinse în această carte.
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
RUIZ, MIGUEL
Cercul de foc / don Miguel Ruiz; trad.: Larisa Andrei; ed.: Florin
Zamfir. – Cristian: Mix, 2014
ISBN 978-606-8460-25-3
I. Andrei, Larisa (trad.)
II. Zamfir, Florin (ed.)
2

The Circle Of Fire,
Copyright © 2013 by Miguel Angel Ruiz, M. D. and Janet Mills.
Formerly published as Prayers: A Communion with Our Creator,
Copyright © 2001 by Amber-Allen Publishing, Inc.,
San Rafael, CA 94903 U.S.A.
Romanian translation Copyright © 2014 by Editura Mix SRL. All rights reserved.
Pentru informaţii actuale şi comenzi vizitaţi site‑ul nostru:
www.edituramix.ro sau contactaţi‑ne la:
tel.: 0720 499 494; fax: 0268 257 811
e‑mail: contact@edituramix.ro

Inimii de femeie, în care iubirea divină
se reflectă în întreaga sa umanitate.
Mamei, soţiei, fiicei
şi prietenei.

CU PRINS
Cuvântul autorului . . . 1 0
Introducere . . . 1 1
1
ADEV ĂRU L...15
2
I E RTAREA...23
3
I U B I REA...33
4
RECU NO ŞTINŢA...43
5
UM ANITATEA...49
6
TĂCE REA INTERIOARĂ...5 7
7
ZI UA N U NŢI I...69
8
CE RCU L DE FO C...81

RUGĂCI U NI:

Rugăciune pentru adevăr...21
Rugăciune pentru iertare... 3 0
Rugăciune pentru iubire... 38
Rugăciune pentru corpul fizic... 41
Rugăciune pentru recunoştinţă... 47
Rugăciune pentru umanitate...54
Rugăciune pentru Divinitate...67
Cercul de foc...83
Despre autori...96

`

Mulțumiri
Doresc să îmi exprim gratitudinea faţă de Janet
Mills, căreia i se datorează această carte, şi Gabrielle
Rivera, pentru valoroasa sa contribuţie. Întreaga mea
recunoştinţă Creatorului nostru pentru inspiraţie şi
pentru frumuseţea care a dat viaţă acestei cărţi.

Cuvântul autorului
ÎN ÎNVĂŢĂTURILE MELE, RITUALUL „CERCUL DE
FOC” celebrează cea mai importantă zi din viaţa unui om:
ziua când ne contopim cu focul spiritului şi ne întoarcem la
natura noastră divină. Aceasta este ziua când redevenim conştienţi de cine suntem cu adevărat şi alegem să trăim în comuniune că forţa creaţiei pe care o numim Dumnezeu sau Viaţa.
Începând din acea zi, în inimile noastre se va trezi iubirea
necondiţionată pentru tot ceea ce există, pentru noi înşine,
pentru viaţă.
Această carte, publicată pentru prima oară în anul 2001
sub titlul Rugăciuni. Comuniunea cu Creatorul nostru, vă va aduce
aminte cine sunteţi cu adevărat. A fost dintotdeauna cartea
mea preferată, iar acum, în cinstea rugăciunii mele preferate,
o voi intitula Cercul de foc, titlu care mi se pare mai potrivit.
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Introducere

AM SIMŢIT CU TOŢII, MĂCAR O DATĂ ÎN VIAŢĂ,
comuniunea cu Creatorul nostru. Sunt momente de graţie în
care putem percepe imensitatea creaţiei, frumuseţea şi perfecţiunea a tot ce există. Reacţia noastră în faţa acestor momente
poate fi copleşitoare. Simţim atunci o minunată pace interioară, amestecată cu imensă bucurie. Numim acea stare beatitudine, altfel spus o stare de graţie şi gratitudine. Simţim
prezenţa lui Dumnezeu.
Altădată ne simţim copleşiţi de greutăţile vieţii. Pare
că totul merge rău şi nu ştim ce să mai facem. Ne simţim
prea mici prin comparaţie cu imensitatea vieţii şi am vrea

11

I NTRO D UCE R E

să vină cineva şi să ne scape de problemele cu care ne confruntăm. Reacţia noastră emoţională poate fi aceea de neajutorare amestecată cu tristeţe, teamă sau mânie – şi atunci
ne rugăm: „Doamne, ajută-mă!” Simţim că am fost auziţi,
că Dumnezeu este prezent şi acest fapt ne aduce mângâiere.
Rugăciunea reprezintă comuniunea omului cu Divinul.
Indiferent dacă rugăciunea se naşte din iubire, recunoştinţă
sau inspiraţie, ori dacă vine din teamă şi disperare, atunci
când ne rugăm vorbim de la inimă la inimă cu spiritul divin.
În rugăciune, toate vocile din capul nostru tac. Ele încetează
să ne mai spună că ceva nu este cu putinţă, ceea ce permite
deschiderea canalului direct al credinţei. Când ne rugăm, ne
folosim într-adevăr de vocea umană, dar ea este dublată de
vocea inimii şi a spiritului, de aceea este rugăciunea atât de
puternică.
Rugăciunea împlineşte nevoia omenească de Dumnezeu,
de inspiraţie, de afirmare a spiritului care sălăşluieşte în noi.
Prin rugăciune noi comunicăm cu tot ceea ce există, inclusiv cu esenţa noastră divină. Iar atunci când credem din tot
sufletul în lucrul pentru care ne rugăm, intenţia noastră îşi
multiplică puterea.
Faptul de a ne ruga este un act de putere întrucât reprezintă un acord între fiinţa umană şi Divin, în care noi ne investim credinţa. Imaginaţi-vă un lup urlând la lună: ei bine, aşa
am dori să ne rugăm. Avem un mesaj pe care vrem să-l comunicăm lui Dumnezeu şi vieţii – şi vrem ca vocea noastră să fie
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auzită. Mesajul vine direct din inimă şi ne adresăm divinităţii
din noi, lui Dumnezeu.
Prin puterea sa, rugăciunea ne conduce către iubire, adevăr
şi libertatea personală. În această carte, dorim să folosim
puterea rugăciunii pentru a trezi iubirea şi bucuria în inimile
noastre şi pentru a experimenta comuniunea cu Creatorul. Fie
să descoperiţi fiecare, în felul său specific, iubirea, adevărul şi
libertatea.
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Nu-i aşa, înger al vieţii mele,
că dacă vom păşi ţinându-ne de mână în visul vieţii
fiecare pas ne va fi binecuvântat de Dumnezeu?

1

Adevărul
FIECARE OM ESTE UN ARTIST ŞI MAREA NOASTRĂ
artă este viaţa. Omul percepe viaţa şi încearcă să-i dea un sens
exprimând-o prin cuvinte, muzică şi toate celelalte expresii ale
artei. Percepem viaţa şi creăm apoi o poveste care să justifice,
să descrie şi să explice ceea ce percepem şi reacţia noastră
emoţională faţă de aceasta. Toţi oamenii sunt povestitori, de
aceea suntem cu toţii artişti.
Noi credem anumite lucruri despre noi înşine şi din ele
alcătuim o poveste care se bazează într-adevăr pe realitate, dar
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nu exprimă decât punctul nostru de vedere. Iar punctul nostru
de vedere se bazează pe experienţa pe care am acumulat-o, pe
ceea ce ştim şi ceea ce credem. Ceea ce ştim şi ceea ce credem nu
este altceva decât un program alcătuit din cuvinte, opinii şi idei
pe care le preluăm de la alţii sau din experienţa noastră de viaţă.
Oamenii percep adevărul, dar felul cum justifică şi explică ce
au perceput nu este adevărul, ci doar o poveste. Numesc vis
această poveste. Mintea omenească amestecă percepţiile cu
imaginaţia şi emoţiile pentru a crea un întreg vis. Mai mult
decât atât, minţile tuturor oamenilor se amestecă între ele şi
creează împreună mintea planetei Pământ, care are visul ei –
visul planetei.
Visul planetei este visul colectiv al tuturor oamenilor. Îl
putem numi societate sau naţiune, dar indiferent cum i-am spune,
nu este altceva decât rezultatul creaţiei mentale, individuale şi
colective, adică un vis. Dacă visul e plăcut, îi spunem rai; dacă
e un coşmar, îi spunem iad. Dar şi raiul şi iadul există numai
la nivelul minţii.
În societatea umană, visul planetei este guvernat de minciună, iar frica este rezultatul lui. În acest vis, oamenii se
judecă unii pe alţii, se găsesc vinovaţi şi se pedepsesc. Oamenii
folosesc puterea cuvântului pentru a bârfi şi pentru a se răni
unii pe alţii. Folosirea greşită a cuvântului creează otrava emoţională care se acumulează apoi în vis. Această otravă face
înconjurul lumii şi constituie hrana majorităţii oamenilor –
emoţii care otrăvesc. Visul planetei îi învaţă pe oameni încă de
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la naştere să creadă în ceea ce doreşte el. Nu există dreptate în
acest vis, ci numai nedreptate. Nimic nu e perfect, totul este
imperfecţiune. De aceea caută oamenii la nesfârşit dreptatea,
fericirea şi iubirea.
De mii de ani ei cred că în univers există o luptă între bine
şi rău. Dar nu este adevărat. Conflictul real este între adevăr
şi neadevăr. El există numai în mintea umană, nu şi în restul
naturii. Binele şi răul sunt rezultatul acestui conflict. Dacă
noi credem în adevăr, rezultatul este binele; dacă noi credem
şi apărăm neadevărul, rezultatul este răul. Răul apare atunci
când credem în minciună.
Toată suferinţa umană este rezultatul credinţei în minciună. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să devenim
conştienţi de acest fapt. De ce? Pentru că prin conştientizare
vom fi ghidaţi către adevăr, iar adevărul ne va conduce către
Dumnezeu, iubire şi fericire. Adevărul ne va elibera de minciuna în care am crezut. Dar ca să credem în adevăr, trebuie
mai întâi să-l experimentăm. Nu putem cunoaşte adevărul
prin cuvinte. Imediat ce începem să vorbim despre adevăr,
ceea ce obţinem nu este adevărul. Putem experimenta adevărul, putem să îl simţim, dar nu putem crea o poveste despre
adevăr. Acea poveste ar fi adevărată numai pentru noi. Pentru
orice altcineva ar fi minciună. Aceasta deoarece fiecare om are
propria lui poveste; fiecare trăieşte în propriul său vis.
A deveni conştienţi înseamnă a vedea viaţa aşa cum este,
nu aşa cum dorim noi să o vedem. A fi conştienţi înseamnă
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a vedea ce este adevărat, nu ceea ce ne permite să justificăm
minciuna în care trăim. Dacă vom urmări constant să fim
conştienţi, cu timpul vom stăpâni perfect arta conştientizării. Iar atunci când conştientizarea va fi un obicei, vom vedea
întotdeauna viaţa exact aşa cum e, nu aşa cum am dori noi
să o vedem. Nu vom mai încerca să exprimăm lucrurile prin
cuvinte şi nici să ne explicăm nouă înşine ceea ce percepem.
Vom folosi cuvintele, în schimb, pentru a comunica cu ceilalţi
oameni, ştiind că ceea ce comunicăm reprezintă strict punctul
nostru de vedere.
Dumnezeu este aici. Dumnezeu se află în interiorul fiecăruia dintre noi ca viață, ca iubire, însă trebuie să devenim
capabili să înțelegem acest adevăr. Ne aflăm aici pentru a fi
fericiţi, pentru a trăi viaţa cu care am fost dăruiţi, pentru a
exprima ceea ce suntem. Am fost creaţi pentru a percepe frumuseţea creaţiei şi ne trăi vieţile în iubire. Dar dacă nu putem
recunoaşe iubirea în noi înşine, poate să ne iubească lumea
întreagă, noi nu ne vom da seama.
În loc să căutăm iubirea în alţi oameni, mai bine am
căuta-o în noi, pentru că nu iubirea altor oameni ne va face
fericiţi. Fericirea vine din iubirea pe care o simţim pentru ceilalţi, pentru Dumnezeu, pentru întreaga creaţie. Când primim
iubirea altcuiva, ne va face plăcere, dar nu se compară cu ceea
ce simţim atunci când percepem iubirea dinlăuntrul propriei
fiinţe: este cel mai bun lucru care ni se poate întâmpla. Suntem
în rai, trăim în beatitudine.
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Corpul nostru este un templu viu, în care locuieşte
Dumnezeu. Dovada că Dumnezeu trăieşte în noi este faptul
că suntem vii. În mintea noastră există otrava emoţională, dar
noi avem posibilitatea să ne curăţăm mintea de această otravă
şi să ne pregătim pentru comuniunea cu Dumnezeu. Această
comuniune înseamnă să dăruim iubire, să ne lăsăm cuprinşi
de iubire. Atunci când ne rugăm, ne contopim cu iubirea lui
Dumnezeu dinlăuntrul nostru şi îi permitem să se manifeste.
Dar dacă ne rugăm şi nu simţim nimic, de ce să mai pierdem
timpul? Am face bine să ne uităm înlăuntrul nostru şi să ne
trezim în suflet iubirea.
Deschideţi-vă inimile şi iubiţi necondiţionat – nu pentru
că aşteptaţi să primiţi iubire înapoi şi nici pentru că doriţi
să controlaţi pe altcineva. Aceasta este falsă iubire. Atunci
când iubim fără să punem condiţii, noi transcendem iluzia în
care există teamă şi ne aliniem cu spiritul divin, cu iubirea lui
Dumnezeu. Descoperim iubirea din noi. Această iubire este
însăşi viaţa, ea străluceşte tot timpul, ca soarele.
Cea mai mare dorinţă a mea este ca întreaga umanitate să se
trezească, să devină conştientă de ea însăşi şi să se debaraseze de
visul în care există teamă. Să folosească puterea creaţiei pentru
a aduce raiul pe Pământ. Întreaga creaţie este o operă de artă şi
atunci când devenim capabili să percepem frumuseţea artei lui
Dumnezeu, inimile noastre se umplu de bucurie şi mulţumire.
Folosiţi puterea rugăciunii pentru a conştientiza cât mai
plenar frumuseţea întregii creaţii, inclusiv a creaţiei care există
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în voi. Sunteţi frumoşi aşa cum sunteţi, iar atunci când vă
veţi percepe frumuseţea, reacţia emoţională pe care o veţi avea
va fi iubirea trăită cu copleşitoare fericire. Când percepem
frumuseţea din noi, începem să ne vedem în tot ce există, în
flori, în cerul albastru, în nori, în apă şi în ocean. Dar, lucrul
cel mai important, ne vom vedea în ceilalţi oameni – în cei pe
care îi iubim, în părinţii noştri, în copii, în toţi.
Vă rog să vă desprindeţi un moment de treburile curente,
închideţi ochii, deschideţi-vă inimile şi simţiţi iubirea care
se revarsă din voi. Haideţi să ne cufundăm într-o rugăciune
cu totul specială, prin care vom experimenta comuniunea cu
Creatorul nostru.
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