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„Mesélek nektek egy lányról. Egy egy-
szerű lányról, aki késői gyerekként 
érkezett egy teljesen hétköznapi csa-
ládba. Nem örökölt különös szépsé-
get, ha tükörbe nézett, csak a magas 
homlokát, elálló füleit és előálló foga-
it látta. Ő volt a nem tervezett gyerek, 
akit a jóval idősebb nővérei kis öcsi-
nek vártak. Ő volt az, aki nem tud egy 
különleges gyermekkorról beszélni, 
akinek az emlékezetében alig maradt 
meg néhány fényképszerű emlék. Sze-
retett volna emlékezni… Sokkal több 
mindenre… Hiszen akivé felnőtt korá-
ra vált, az a múltjának az eredménye. 
És nem csupán ennek az életének az 
eseményei, hanem rengeteg korábbi 
életének eseményei is formálói voltak 
annak, akivé ő lett. És milyen is lett 
ő?” – olvasom Rácz Boglárka Klaudia 
A fény hívása című könyvében.

Igen, milyen is lett ez a lány? – kér-
dezem Bogitól, hiszen ezt a lányt ő is-
meri a legjobban. Ez a lány ő maga. A 
nemrégiben megjelent könyve pedig 
egy útkeresés története.

Mindennapok és spiritualitás

„A spiritualitás valamilyen szinten 
mindig jelen volt az életemben. Sok 
mélypontot megéltem, s ennek ha-
tására lépett be az életembe az út-
keresés, istenkeresés, az önmagam 

megkeresése, hogy ki is vagyok én, 
mi az én feladatom. Aztán néhány 
évvel ezelőtt egy tudatosságot segítő 
módszernek köszönhetően kaptam 
meg konkrétan azt a kifejezésmódot, 
amely révén meg tudtam fogalmazni 
önmagamat, a saját történtemet. És 
ennek a folyamatnak köszönhetően 
született meg a könyv” – meséli Bogi.

S a mélypontoknál maradva máris 
belevág a történetébe. Az első nagy 
törés az életében tizenegyéves korá-
ban érte, amikor édesapját elveszítet-
te, és még húszéves sem volt, amikor 
édesanyjától is búcsúznia kellett. „Ez 
utóbbi egy olyan mélypont, amikor 
azt érzi az ember, hogy kész, ennyi 
volt, aki eddig voltam, az nincs töb-
bé, és innen kezdve kell felépítenem 
magam. Akkor nem sok eszköz állt a 
rendelkezésemre, egy-egy könyv, ba-
ráti beszélgetés” – emlékezik. És mit 
tehet egy fi atal lány, amikor teljesen 
egyedül érzi magát a világban? Amo-
lyan nem mondhatom el senkinek, 
elmondom hát mindenkinek alapon 
blogot kezdett írni. Ez volt az egyik 
kapaszkodó a nehézségekben, a 
másik pedig a tánc. Szülei hivatásos 
néptáncosok voltak, nem is csoda, 
hogy Bogi imádott táncolni. Ő pedig 
kitáncolta magából a fájdalmat. Ami-
kor táncolt – mondja –, akkor meg-
feledkezett a szomorúságról, mert 

szüksége volt azokra a pillanatokra, 
amíg nem a saját drámája foglalkoz-
tatta, hanem kikapcsolt, feltöltődött.

Mai napig élete része a tánc, ami el-
fárasztja ugyan, de szellemileg feltölti, 
felszabadítja. „Mindannyiunknak kell 
legyen valami olyan eszköz az életé-
ben, aminek köszönhetően el tudjuk 
engedni magunkat, amikor nem léte-
zik már a megfelelési kényszer, ami-
kor semmi más nem fontos, csak az, 
ami feltölt. Számomra ez olyan, mint 
egy meditáció. S hiszem, hogy lehet a 
tánc által is meditálni, vagy akár úgy 
is, hogy kimegyünk a természetbe, és 
a fi gyelmünket a táj szépségére fóku-
száljuk” – magyarázza. Aztán megér-
kezett életébe a szerelem, és ezzel egy 
időben sok-sok kérdés. A válasz pedig 
a külföldi lét volt. Hét évet élt Botival 
– aki ma már a férje – Nagy Britan-
niában. Nyelvet tanult, fodrászként 
dolgozott, ott született a ma hétéves 
Csanád és a kis, óvodás Csenge is.

A mélypontok, 

amelyek segítenek

Ma Csíkborzsovában él, hol békésen, 
hol lázadva, de megtalálta a helyét. 
Kis fodrászműhelye egyben lélekkuc-
kó is, mindemellett az említett mód-
szer keretében kezeléseket végez, 
oktat, és lassan-lassan megtalálta 
önmagát. „Rengeteg felismerésben 
volt részem, nagyon sok gondolat 
kikívánkozott belőlem, előkerültek 
a korábbi blogbejegyzések, és ezek-
nek köszönhetően azt is észrevettem, 
hogy milyen sokat változott az éle-
tem is, de én magam is. Eldöntöttem, 
könyvet írok, de olyan könyvet sze-
rettem volna, amely segít. Mindenki-
nek az életében vannak mélypontok, 
de minden nézőpont kérdése. Ha én 

a mélypontokra is úgy nézek, hogy 
általuk rengeteget fejlődtem, tanul-
tam, akkor a magam javára tudom 
az átélteket fordítani. Tanulni tudok. 
Számomra terápia volt a könyv meg-
írása. Hogy mit jelentett? Visszanéz-
ni, feldolgozni és valamilyen szinten 
lezártnak tekinteni a múltat. Úgy 
is végződik a könyv, hogy ez egy új 
kezdet. És azon túl, hogy számom-
ra terápia, arra gondoltam, hogy ha 
valaki elolvassa, és ad számára egy 
mentő ötletet, egy pozitív gondola-
tot, már akkor megérte megírni. Hi-
szem, hogy a tudás bennünk van, s 
ezt a tudást elő kell hívjuk. A fény 
mindannyiunkban benne van, csak 
elő kell hívni” – mutatja be a köny-
vét Bogi, amelyben külön fejezeteket 
szentel élete meghatározó esemé-
nyeinek, érzéseinek, úgy mutatva be 
ezeket, hogy egy kívülálló számára is 
érdekes, tanulságos legyen.

Sok mindent köszönhet Angliá-
nak, az ott töltött éveknek – tér visz-
sza búcsúzás előtt a külföldi életre. 
Elsősorban azt, hogy elkerülve az 
itthoni környezetből, ahová sok ne-
gatív élmény is kötötte, ott olyan 
emberként élhetett, akihez nem csa-
toltak semmilyen címkét. „Külföld 
az a hely, ahol az lehetsz, aki akarsz 
lenni, ott tiszta lappal kezdhetsz egy 
új életet. Anglia lehetővé tette szá-
momra két otthonszülés élményét is, 
ott ugyanis a kórház ajánlja fel ezt a 
lehetőséget az erre nyitott nőknek. 
Ugyanakkor ott teremtettük meg az 
itteni életünkhöz szükséges anyagi 
javakat, ott tettem szert szakmai ta-
pasztalatra. Mindezekért hálás va-
gyok” – mondja békésen.
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Az első nagy 
törés az életé-
ben tizenegy-
éves korában 
érte, amikor 
édesapját el-
veszítette, és 
még húszéves 
sem volt, ami-
kor édesanyjá-
tól is búcsúz-
nia kellett.

Könyvírás mint terápia
#Rácz Boglárka Klaudia

Szociológusnak tanult, fodrászként dolgozik, élete meg-
határozó része a tánc. Sokáig kereste a maga útját, túl 
sokszor kellett önerőből talpra állnia. Volt szerelmes, élt 
külföldön, családot alapított, és most könyvet írt, mert 
volt hozzá bátorsága. Igen, kell bizony a bátorság, ha 
saját életünket, annak nehézségeit, szépségeit tárjuk a 
nagyvilág elé. Rácz Boglárka Klaudia megtette ezt.




