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ELOKUVA



ELOKUVASTA LYHYESTI
Ryhmä vieraita saapuu Utahin vuorilla sijaitsevaan luostariin kuukaudeksi. He huomaavat 
välittömästi avautuvansa toisilleen tavoilla, joita eivät olisi osanneet kuvitellakaan. Ja näin 
he löytävät odottamattoman aarteen. 



TIIVISTELMÄ
Ryhmä vieraita kokoontuu nykyajan luostariin kuukauden mittaiseen 
retriittiin, Tabula Rasa Mysteerikouluun.

Tällä luostarilla on vain kaksi linjausta: ei yksityisiä ajatuksia eikä 
miellyttämistä. Kaikille, jotka tulevat, tarjotaan mahdollisuus elää 
näiden ohjeiden mukaan ja avautua aitoudelle ja luottamukselle 
toistensa kanssa.

Tulijoiden joukossa on filmiryhmä, joka saapuu tarkoituksenaan 
kuvata Mysteerikoulua. Pian kuitenkin intensiiviset tunteet nouse-
vat pintaan, kun ryhmä pyrkii omaksumaan “intuitiivisen” lähesty-
mistavan kuvaamiseen ja uuden tavan olla yhdessä. Sillä välin 
keittiön vapaaehtoiset käyvät läpi egoistisen ylpeyden, kateuden 
ja identiteetin purkamista. Kamerat taltioivat mukanaolijoiden 
intiimin parantumisprosessin.

Vie Minut Kotiin ottaa sinut mukaan matkalle, jossa sen hahmot 
vapautuvat tukahduttamisesta ja välttelystä kohdatessaan vaikeita 
tunteita. Se on laulu, rakkauden kokemus ja todistus heräämisen 
suunnitelman täydellisyydestä. Jokainen rukous saa vastauksen, 
jokainen kyynel pyyhitään ja jokainen kohtaaminen on tarkoitettu.



OHJAAJAN KOMMENTIT
Idea dokumentin tekemiseen aiheena herääminen alkoi unella, 
jonka sain vuonna 2011. Elämässäni tapahtui silloin iso käänne, kun 
muutin nykyaikaiseen luostariin. Jättäessäni vanhan elämäni täysin 
taakse, aloin oppia miten olla sellaisen voiman ohjauksessa, joka on 
logiikan ja järkeilyn yläpuolella. Luostarissa päivittäisiä tehtäviä ja 
projekteja käytetään vain siihen tarkoitukseen, että kehitetään 
intuitiivista sisäistä kuuntelua, pyrkimyksenä yhdistyä totuuteen ja 
voimaan tämän maailman tuolla puolen. Minulle, Vie Minut Kotiin 
tehtiin saman intention kautta.

Vuonna 2017, kuvausryhmä tuli yhteen synkronisen tapahtumasar-
jan kautta. Tiimissä jokainen  jakoi saman päämäärän: käyttää tätä 
projektia parantumiseen. Tämä jaettu intentio mahdollisti toisiam-
me kohti tulemisen sen sijaan, että loittonisimme toisistamme ja 
rakkauden ja anteeksiannon silloin, kun asiat muuttuivat hankalik-
si. Ilman sitä, että jokainen toimi tämän tavoitteen pohjalta, en olisi 
pystynyt ohjaamaan tiimiä ja tekemään tätä elokuvaa.

Minulla ei ollut aavistustakaan siitä, minkälaista “tarinaa” tulisim-
me kertomaan ja alusta alkaen me kaikki sovimme, että ohjaisin 
perustuen vain “sisäiseen ohjaukseen”, jota sain rukouksen kautta. 
Tämä intuitiivinen hetki-hetkeltä-päätöksenteko mahdollisti tallen-
taa filmille spontaania aitoa ilmaisua ja tilanteita egon yläpuolelle 
nousemisesta.



Ajan kuluessa, päähahmot paljastuivat. Suhteet rakastavaisten, perheenjäsenten ja tiimiläisten välillä 
avautuivat silmiemme edessä. Olivatpa heidän tarinansa pintapuolisesti miten erilaisia tahansa, oppiläksy 
oli sama: päästä irti ja astu tuntemattomaan avoimen ja anteeksiantavaisen sydämen kanssa.

Rakastan sitä teemaa, että ihmissuhteissa on tarkoitus auttaa toinen toisiamme laajentamaan kykyä 
rakastaa. Kaikki meidän hahmomme ovat kasvamassa yli vanhoista rooleista ja identiteeteistä. He oppivat 
riisumaan “naamionsa” ja ilmaisemaan kaikkein haavoittuvimmat rakkauden pyyntönsä ja löytävät paran-
tumisen antamalla rakkautta, jonka luulivat olevan riittämätöntä.

Moni kohtaus elokuvassa kosketti minua syystä, jota en voi selittää. Editointiprosessin aikana minua  ohjat-
tiin siihen, että annan ensisijaisesti kokemuksen tulla läpi, kaiken muun tullessa toissijaisena. Toivon, että 
elokuva koskettaa myös sinua ja koet parantumisen näiden vaikuttavien hetkien kautta, jotka hahmojem-
me elämässä tapahtuivat. 



HENKILÖHAHMOT
Kaikki henkilöhahmot ja kohtaukset 
peilaavat dynamiikkaa, jota voidaan 
tunnistaa jokaisen omassa mielessä. He 
eivät ole erillisiä hahmoja, jotka käyvät 
läpi omaa erillistä matkaansa. He ovat 
osia yhdestä mielestä, joka on parantu-
massa. Näin elokuva kuvaa yksilöiden 
sijasta mielen matkaa, jossa egosta 
päästetään irti ja avaudutaan Totuudel-
le ja Rakkaudelle.

Elokuva ei keskity liikaa taustatarinoi-
hin, ristiriitoihin tai draamaan, jota 
hahmot käyvät läpi. Heidän ongelmansa 
eivät ole ainutlaatuisia itsessään vaan 
perimmältään samoja. Millä todella on 
merkitystä, on ratkaisu. Ja se ratkaisu 
inspiroi tekemään tämän elokuvan. Je�rey ja Susannah  oppivat suhteessaan, miten olla aito itselleen ja 

toisilleen. He saavat uuden kokemuksen siitä, miten olla kääntymättä 
peloissaan pois, kun odotukset murtuvat ja tunteet ovat intensiivisiä. 
Toisiaan vastaan kääntymisen ja todellisten ajatustensa salaamisen 
sijasta, he pysähtyvät katsomaan kipua yhdessä. He eivät tiedä, miten 
asiat tulevat menemään, mutta he valitsevat toistensa tukemisen 
kommunikoimalla aidosti, päättäen kohdata ja parantaa esille 
nousevat kipeät ajatukset ja tunteet. 



Susannah, Nicolien ja Marga ovat läheisiä perheenjäseniä. Vaikka he 
ovat kulkeneet omia henkilökohtaisia polkujaan kohti heräämistä, 
sattuivat he kaikki kirjautumaan samaan Mysteerikouluun. Kun he 
tapaavat jälleen, alkavat he tajuta kasvaneensa yli vanhoista rooleista ja 
tavoista olla toistensa kanssa. On aika päästää irti, liittyä totuudessa ja 
nähdä, että menetystä ei ole olemassa.

Søren on elänyt eristäytynyttä elämää yli 10 vuotta. Tietoisena vain 
vihastaan ja häpeästään häntä kauhistuttaa rehellinen ilmaiseminen. 
Oleminen ryhmässä, jossa “yksityiset” ajatukset jaetaan, tuntuu hyvin 
uhkaavalta. Menneisyys alkaa toistaa itseään, silti käy selväksi, että 
ikivanha viha voi sulaa pois siinä hetkessä, kun hän valitsee päästää 
ulos kaikkein herkimmät tunteensa.

Frances Romero käy läpi laajaa egon purkamista keittiössä. Hän tuntee 
olevansa hukassa, kun hänelle tärkeä “hyvän kokin” identiteetti alkaa 
murentua. Egon ylpeys neuvoo häntä piiloutumaan ja juoksemaan pois 
uskotellen hänelle, että ilman tätä vanhaa minä-käsitystä häntä ei 
rakasteta eikä voida rakastaa. Kykeneekö hän löytämään nöyryyden ja 
voiman luopua näistä uskomuksista ja astumaan tuntemattomaan?



SØREN LYNGSGAARD (Ääni):
Søren Lyngsgaard on itsenäinen elokuvantekijä, jonka juuret 
ovat Tanskan televisiotuotannossa. Hänellä on yli 30 vuoden 
kokemus editoimisesta ja tuottamisesta.

ACÁCIO DE ALMEIDA (Kuvaaja):
Acácio de Almeida on kuvannut yli 130 elokuvaa. Hän on 
työskennellyt Manoel de Oliveiran, Raul Ruizin, Alain Tannerin 
sekä monien muiden ohjaajien kanssa. Hän on voittanut monia 
palkintoja parhaasta kuvauksesta.

JASON WARWICK (Tuottaja):
Jason Warwick on editori, jonka intohimona ovat henkisestä 
heräämisestä kertovat elokuvat.

JEFFREY COSKER (Tuottaja):
Je�rey Cosker on perustajajäsen Shadow Films elokuvayhtiössä. 
Vie Minut Kotiin on ensimmäinen hänen tuottamansa elokuva 
osana Foundation for the Awakening Mind -säätiötä.

FRANCES XU (Ohjaaja/Tuottaja):
Frances Xu tekee ohjausdebyyttinsä Vie Minut Kotiin -elokuvallaan.
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