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VERHAALLIJN
Een groep onbekenden betreedt een klooster in de bergen van Utah voor een maand.
Ze merken onmiddellijk dat ze zich openstellen naar elkaar op manieren die ze zich
nooit hadden kunnen voorstellen. Daardoor wordt een onverwachte schat
blootgelegd en onthuld.

SAMENVATTING
Een groep onbekenden komt samen in een hedendaags klooster voor een maand lange retraite, de Tabula Rasa Mystery
School.
Dit klooster hanteert slechts twee richtlijnen: geen privé-gedachten en geen mensen behagen. Iedereen die hier komt
wordt de kans gegeven om te leven volgens deze richtlijnen,
en zich open te stellen voor authenticiteit en vertrouwen
onder elkaar.
Onder de nieuwkomers bevindt zich een filmteam dat
arriveert met de intentie de Mystery School te filmen. Echter
komen intense emoties al snel naar boven wanneer het
team een “intuïtieve” benadering van filmen aanneemt, én
een nieuwe manier van samenzijn. Ondertussen gaan de
vrijwilligers in de keuken door een proces van ontmanteling
van trots, jaloezie en identiteit. De camera’s hebben hun
intieme genezingsproces vastgelegd.
Neem Me Mee neemt je op een reis waar de personages zich
bevrijden van het onderdrukken en vermijden van moeilijke
emoties. Het is een lied, een ervaring van liefde en een
getuigenis van de volmaaktheid van het plan voor ontwaken.
Elk gebed wordt beantwoord, elke traan gedroogd, en elke
ontmoeting is voorbestemd.

WOORD VAN DE REGISSEUR
Het idee om een documentaire te maken over de reis van
ontwaken begon met een droom die ik had in 2011. Destijds nam
mijn leven een belangrijke wending toen ik een hedendaags
klooster inging. Nadat ik mijn oude leven volledig achter me had
gelaten, begon ik te leren hoe ik mij kon laten leiden door een
kracht die logica en rede te boven gaat. In dit klooster worden
dagelijkse taken en projecten uitsluitend gebruikt voor de
ontwikkeling van “intuïtief” innerlijk luisteren, om zo verbinding
te maken met de waarheid en kracht voorbij deze wereld. Voor
mij is Neem Me Mee met dezelfde intentie gemaakt.
In 2017 kwam een filmteam samen door een reeks van
synchroniciteiten. Alle teamleden hadden hetzelfde doel: het
project gebruiken voor genezing van de geest. Door deze
gedeelde intentie kwamen we dichter bij elkaar en vonden we
liefde en vergeving wanneer het moeilijk werd. Zonder het
vooropstellen van dit doel door iedereen, had ik het team niet
kunnen leiden en de film niet kunnen maken.
Ik had geen idee welk "verhaal" we gingen vertellen en vanaf het
begin waren we het er allemaal over eens dat ik zou regisseren
alleen op basis van de "innerlijke ingevingen" die ik in gebed
ontving. Deze intuïtieve manier van beslissingen nemen in ieder
moment, maakte het mogelijk dat de spontane momenten van
oprechte expressie en transcendentie vastgelegd werden.

Na verloop van tijd werd duidelijk wie de hoofdpersonen zouden zijn. Relaties tussen geliefden,
familieleden en teamleden ontvouwden zich voor onze ogen. Hoewel hun verhalen oppervlakkig gezien verschillend leken, de les was hetzelfde: laat los en stap in het onbekende met een
open en vergevingsgezind hart.
Ik hou van het thema dat relaties bedoeld zijn om elkaars vermogen om lief te hebben te
helpen vergroten. Onze personages staan allemaal op het punt hun oude rol en identiteit te
ontgroeien. Ze hebben geleerd “het masker” af te doen, zich open te stellen voor het uiten van
hun meest kwetsbare roep om liefde, en genezing te vinden in het geven van die liefde waarvan
ze dachten dat het hen ontbrak.
Veel scènes in de film raakten mij om redenen die ik niet kan verklaren. Tijdens het montageproces
werd ik geleid om éérst de ervaring door te laten komen en al het andere op de tweede plaats te
zetten. Ik hoop dat ook jij je laat raken en genezen door de opeenvolging van aangrijpende
momenten die plaatsvond in de levens van onze personages.

PERSONAGES
Alle personages en scènes spiegelen dynamieken
die herkenbaar zijn in ieders ervaring. Ze zijn
geen op zichzelf staande personages die hun
eigen afzonderlijke reis maken. Ze zijn facetten
van de ene geest die geneest. In die zin, gaat de
film niet over individuen, maar over de geest in
het geheel die de reis maakt van het loslaten
van het ego en het openstellen voor Waarheid
en Liefde.
De film focust niet al te veel op de achtergrondverhalen, conflicten of drama’s waar de
personages doorheen gaan. Hun problemen
zijn niet uniek en alle problemen zijn uiteindelijk hetzelfde. Wat werkelijk van belang is, is
het antwoord. En het is het antwoord dat het
maken van deze film inspireerde.

Jeffrey en Susannah leren hoe ze trouw kunnen blijven aan
zichzelf en aan elkaar, binnen hun relatie. Ze vinden een manier om
niet uit angst weg te lopen wanneer er niet aan verwachtingen
wordt voldaan en emoties intens zijn. In plaats van zich tegen elkaar
te keren en te verbergen wat er vanbinnen omgaat, kijken ze samen
naar de pijn. Ze weten niet hoe dingen zich zullen ontwikkelen,
maar kiezen ervoor elkaar te ondersteunen door authentiek te
communiceren, vastberaden om de pijnlijke gedachten en emoties
die opkomen onder ogen te zien en te genezen.

Søren heeft voor meer dan tien jaar een geïsoleerd leven geleid. Enkel
bewust van zijn boosheid en schaamte, is hij doodsbang om zich
eerlijk en open te uiten. Het voelt enorm bedreigend voor hem om in
een groep te zijn waar iedereen z’n “privé” gedachten deelt. Het
verleden staat op het punt zich te herhalen, maar het wordt duidelijk
dat oude haat wegsmelt op het moment dat hij ervoor kiest zijn meest
tedere gevoelens te uiten.

Frances Romero maakt een ingrijpende ontmanteling van het ego
door in de keuken. Ze voelt zich verloren wanneer haar gekoesterde
identiteit van “goede kokkin” begint af te brokkelen. De ego-trots
vertelt haar zich te verbergen en weg te lopen, en probeert haar
ervan te overtuigen dat ze zonder dit oude zelfconcept niet geliefd
is en geen liefde waard is. Kan ze de nederigheid en kracht vinden
om deze overtuigingen naast haar neer te leggen en in het onbekende
te stappen?

Susannah, Nicolien en Marga zijn hechte familieleden. Hoewel ze
ieder hun eigen individuele weg naar ontwaken hebben gevolgd,
hebben ze zich onafhankelijk van elkaar voor dezelfde Mystery School
opgegeven. Als ze elkaar hier weer ontmoeten, beseffen ze dat ze hun
oude rollen en oude manier van met elkaar omgaan zijn ontgroeid.
Het is tijd om los te laten, in waarheid verder te gaan en te zien dat
verlies niet bestaat.

OVER DE MAKERS VAN DE FILM
FRANCES XU (Regisseur/Producent):
Frances Xu maakt haar regiedebuut met Neem Me Mee.

JEFFREY COSKER (Producent):
Jeffrey Cosker is medeoprichter van Shadow Films, een
onafhankelijke filmmaatschappij. Neem Me Mee zal zijn eerste
productie zijn met de Foundation for the Awakening Mind.
JASON WARWICK (Producent):
Jason Warwick is een film editor met een passie voor films
die gaan over de reis van ontwaken.
ACÁCIO DE ALMEIDA (Cinematographer):
Acácio de Almeida is cinematographer geweest van ruim 130
films. Hij heeft met regisseurs gewerkt als Manoel de Oliveira,
Raul Ruiz, Alain Tanner, en vele meer. Hij heeft meerdere
prijzen gewonnen voor beste cinematografie.
SØREN LYNGSGAARD (Geluid):
Søren Lyngsgaard is een onafhankelijke filmmaker, oorspronkelijk begonnen in de Deense televisie-industrie, met meer
dan 30 jaar werkervaring als video-editor en producent.
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