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ΟΔΗΓΗΣΕ ΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ



ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μια ομάδα αγνώστων μπαίνει σε ένα Μοναστήρι στα βουνά της Γιούτα για ένα μήνα. Αμέσως 
ανοίγονται ο ένας στον άλλο με τρόπους που ποτέ δεν θα μπορούσαν να φανταστούν. Έτσι, 
έρχεται στο φως ένας απροσδόκητος θησαυρός.



ΣΥΝΟΨΗ
Μια ομάδα αγνώστων μπαίνει σε ένα σύγχρονο μοναστήρι για 
ησυχαστική απομόνωση ενός μήνα, στη Σχολή Μύησης Tabula 
Rasa.  

Αυτό το μοναστήρι έχει μόνο δύο κατευθυντήριες γραμμές: Καμία 
κρυφή σκέψη και καθόλου ανθρωπαρέσκεια. Σε αυτούς που 
έρχονται προσφέρεται η ευκαιρία να ζήσουν σύμφωνα με αυτές τις 
κατευθυντήριες γραμμές, να γίνουν αυθεντικοί και να αποκτήσουν 
εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο.

Μεταξύ των νεοφερμένων βρίσκεται μια κινηματογραφική ομάδα 
η οποία έρχεται με σκοπό να κινηματογραφήσει τη Σχολή Μύησης. 
Όμως, σύντομα βγαίνουν στην επιφάνεια έντονα συναισθήματα 
καθώς η ομάδα προσπαθεί να υιοθετήσει μια "διαισθητική" 
προσέγγιση στη κινηματογράφηση και ένα νέο τρόπο συνύπαρ-
ξης. Εν τω μεταξύ, οι εθελοντές στην κουζίνα βιώνουν την κατάρ-
γηση της αλαζονίας, της ζήλιας, και της ταυτότητας. Οι κάμερες 
συνέλαβαν την εσωτερική θεραπευτική διαδικασία των εμπλεκο-
μένων.

Το Οδήγησέ Με στο Σπίτι σε ταξιδεύει καθώς οι χαρακτήρες του 
ελευθερώνονται από την απώθηση και την αποφυγή δύσκολων 
συναισθημάτων. Είναι μία ωδή, μια εμπειρία αγάπης, και μια μαρτυ-
ρία της τελειότητας του σχεδίου της αφύπνισης. Όλες οι προσευχές 
απαντώνται, όλα τα δάκρυα σκουπίζονται και όλες οι συναντήσεις 
αποδεικνύονται μοιραίες.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ
Η ιδέα της δημιουργίας ενός ντοκιμαντέρ για το ταξίδι της αφύπνι-
σης ξεκίνησε από ένα όνειρο που είδα το 2011. Εκείνη την εποχή, η 
ζωή μου είχε πάρει μια σημαντική τροπή διότι είχα μπει σε ένα 
σύγχρονο μοναστήρι. Αφήνοντας πίσω εντελώς την παλιά μου 
ζωή, άρχισα να μαθαίνω πώς να καθοδηγούμαι από μια δύναμη 
που είναι πέρα από κάθε λογική. Στο μοναστήρι, τα καθημερινά 
καθήκοντα και οι δραστηριότητες γίνονται με μοναδικό σκοπό να 
μάθουμε να ακούμε "διαισθητικά" την εσωτερική φωνή, προκειμέ-
νου να συνδεθούμε με την αλήθεια και την δύναμη πέρα από 
αυτόν τον κόσμο. Όσον αφορά εμένα, το Οδήγησέ Με στο Σπίτι 
έγινε με αυτήν την ίδια πρόθεση.

Το 2017, μια κινηματογραφική ομάδα συστάθηκε μέσα από μια 
σειρά από συγχρονισμούς. Όλοι στην ομάδα είχαν τον ίδιο στόχο: 
να χρησιμοποιήσουν αυτή την δραστηριότητα για θεραπεία. Αυτή 
η κοινή πρόθεση μας επέτρεψε να έρθουμε πιο κοντά ο ένας με τον 
άλλο, αντί να απομακρυνθούμε, και να βρίσκουμε την αγάπη και τη 
συγχώρεση όταν τα πράγματα γινόταν δύσκολα. Αν δεν έβαζαν 
όλοι τόσο δυναμικά αυτό τον στόχο μπροστά τους, δεν θα ήμουν 
σε θέση να διευθύνω την ομάδα και να φτιάξω αυτή την ταινία.

Δεν είχα ιδέα τι είδους "ιστορία" θα λέγαμε και, από την αρχή, όλοι 
συμφωνήσαμε ότι θα την σκηνοθετούσα μόνο με βάση την 
"εσωτερική παρότρυνση" που θα λάμβανα μέσω της προσευχής. 
Αυτή η διαισθητική λήψη αποφάσεων λεπτό προς λεπτό κατέστη-
σε δυνατή την καταγραφή αυθόρμητων σκηνών αυθεντικής 
έκφρασης και υπερβατικότητας.



Με την πάροδο του χρόνου οι κύριοι χαρακτήρες αποκαλύφθηκαν. Σχέσεις μεταξύ ερωτευμένων, συγγε-
νών και μελών της ομάδας ξεδιπλώθηκαν μπροστά στα μάτια μας. Όσο κι αν ήταν διαφορετικές οι ιστορίες 
τους επιφανειακά, το μάθημα ήταν το ίδιο: απελευθέρωσε και βάδισε στο άγνωστο με καρδιά ανοιχτή στη 
συγχώρεση.

Μου αρέσει πολύ το γεγονός ότι μέσω των σχέσεων βοηθάμε ο ένας τον άλλον να διευρύνουμε την ικανό-
τητά μας να αγαπάμε. Όλοι οι χαρακτήρες μας βρίσκονται ένα βήμα πριν ξεπεράσουν παλιούς ρόλους και 
ταυτότητες. Μαθαίνουν να βγάζουν «τη μάσκα», να ανοίγονται και να εκφράζουν τις πιο ευάλωτες 
κραυγές τους για αγάπη και να θεραπεύονται δίνοντας την αγάπη που θεωρούσαν ότι τους λείπει.

Πολλές σκηνές στην ταινία με άγγιξαν για λόγους που δεν μπορώ να εξηγήσω. Κατά τη διάρκεια του 
μοντάζ, έλαβα την καθοδήγηση να επιτρέψω στην εμπειρία να μπει μπροστά και να αφήσω όλα τα άλλα 
δευτερεύοντα. Ελπίζω ότι θα σας αγγίξει και σας και ότι θα θεραπευτείτε από το κύμα των δυνατών 
στιγμών που συνέβησαν στις ζωές των χαρακτήρων μας.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
Όλοι οι χαρακτήρες και οι σκηνές αντικατο-
πτρίζουν δυναμικές με τις οποίες μπορεί 
κάποιος να ταυτιστεί. Δεν είναι διαχωρισμέ-
νοι χαρακτήρες που διανύουν τα δικά τους 
ξέχωρα ταξίδια. Είναι πτυχές του ενός νου 
που θεραπεύεται. Με αυτόν τον τρόπο, η 
ταινία δεν αναφέρεται στα άτομα, αλλά στο 
νου, ο οποίος διανύει το ταξίδι της απελευθέ-
ρωσης από το εγώ και παραδίδεται στην 
Αλήθεια και την Αγάπη.

Η ταινία δεν επικεντρώνεται στο παρελθόν, 
σε συγκρούσεις ή σε δράματα που περνούν 
οι χαρακτήρες. Τα προβλήματά τους δεν 
είναι αποκλειστικά δικά τους και όλα τα 
προβλήματα είναι τελικά ίδια. Αυτό που 
πραγματικά έχει σημασία είναι η λύση. Και η 
λύση είναι αυτό που ενέπνευσε τη δημιουρ-
γία αυτής της ταινίας.

Ο Je�rey και η Susannah μαθαίνουν πώς να είναι ειλικρινείς με τον 
εαυτό τους και μεταξύ τους, μέσα στη σχέση τους. Βιώνουν μία νέα 
εμπειρία πώς να μην τα παρατάνε από φόβο, όταν οι προσδοκίες τους 
μένουν ανεκπλήρωτες και τα συναισθήματα τους είναι έντονα. Αντί να 
στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου και να κρύβουν αυτά που 
συμβαίνουν στο νου τους, παραμένουν και αντιμετωπίζουν τις πληγές 
μαζί. Δεν γνωρίζουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά επιλέγουν 
να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον επικοινωνώντας αυθεντικά, με 
αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσουν και να θεραπεύσουν τις 
οδυνηρές σκέψεις και τα συναισθήματα που ανακύπτουν.



Η Marga, η Nicolien και η Susannah έχουν στενή συγγένεια. Αν και 
ακολούθησαν τα δικά τους ξεχωριστά μονοπάτια προς την αφύπνιση, 
όλες έτυχε να εγγραφούν στην ίδια Σχολή Μύησης. Καθώς συναντώνται 
ξανά, αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι έχουν ξεπεράσει τους παλιούς 
ρόλους και τους παλιούς τρόπους με τους οποίους σχετίζονταν μεταξύ 
τους. Ήρθε η ώρα να τα απελευθερώσουν όλα, να ενωθούν αληθινά και 
να δουν ότι δεν υπάρχει καμία απώλεια.

Ο Søren ζούσε μια απομονωμένη ζωή πάνω από δέκα χρόνια. 
Εγκλωβισμένος στο θυμό και τη ντροπή του, αισθάνεται πανικό στη 
ιδέα να εκφραστεί με ειλικρίνεια. Βλέπει σαν απειλή το γεγονός ότι 
βρίσκεται σε μια ομάδα ανθρώπων που εκφράζουν ανοικτά τις 
«ιδιωτικές» τους σκέψεις. Το παρελθόν είναι έτοιμο να επαναληφθεί, 
ωστόσο γίνεται σαφές ότι ένα αρχαίο μίσος μπορεί να διαλυθεί τη 
στιγμή που επιλέγει να αφήσει να ξεχυθούν τα πιο τρυφερά του 
συναισθήματα.

Η Frances Romero στην κουζίνα βιώνει μια μεγάλη ανατροπή. Νιώθει 
χαμένη όταν η πολύτιμη ταυτότητά της σαν "καλή μαγείρισσα" αρχίζει 
να καταρρέει. Η υπερηφάνεια την καθοδηγεί να απομονωθεί και να 
τραπεί σε φυγή, καθώς προσπαθεί να την πείσει ότι, χωρίς αυτή την 
παλιά ιδέα που είχε για τον εαυτό της, κανείς δεν θα την αγαπάει και θα 
είναι αντιπαθητική. Μπορεί να βρει την ταπεινοφροσύνη και τη 
δύναμη να εγκαταλείψει αυτές τις πεποιθήσεις και να πορευθεί στο 
άγνωστο;



SØREN LYNGSGAARD (Ήχος):
Ο Søren Lyngsgaard είναι ανεξάρτητος κινηματογραφικός 
παραγωγός με ρίζες στη Δανική τηλεοπτική βιομηχανία, ο 
οποίος έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στο μοντάζ και στην 
παραγωγή.

ACÁCIO DE ALMEIDA (Διευθυντής Φωτογραφίας)
Ο Acácio de Almeida διετέλεσε διευθυντής φωτογραφίας σε 
περισσότερες από 130 ταινίες. Έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες 
όπως ο Manoel de Oliveira, ο Raul Ruiz, ο Alain Tanner και πολλοί 
άλλοι και έχει κερδίσει πολλά βραβεία καλύτερης ταινίας.

JASON WARWICK (Παραγωγός):
Ο Jason Warwick είναι ένας μοντέρ με πάθος για ταινίες που 
ασχολούνται με το ταξίδι της αφύπνισης.

JEFFREY COSKER (Παραγωγός):
Ο Je�rey Cosker είναι ιδρυτικό μέλος της Shadow Films, μιας 
ανεξάρτητης κινηματογραφικής εταιρείας. Το Οδήγησέ Με στο 
Σπίτι θα είναι η πρώτη του παραγωγή στο πλαίσιο του Ιδρύματος 
Foundation for the Awakening Mind.

FRANCES XU (Σκηνοθέτης / Παραγωγός):
Η Frances Xu κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το 
Οδήγησέ Με στο Σπίτι.
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Οδήγησέ Με στο Σπίτι

Foundation for the Awakening 
Mind

79 λεπτά

Ηνωμένες Πολιτείες

Αγγλικά

2020

Κινεζικά (Απλά και Παραδοσιακά), 
Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, 
Περσικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά, Ελληνικά, Ιαπωνικά, 
Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, 
Ισπανικά και Σουηδικά.


