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ZABIERZ MNIE DO DOMU



LOGLINE
Grupa obcych sobie ludzi przybywa do nowoczesnego zakonu w górach Utah na 30-dniowy 
pobyt w Szkole Tajemnej Tabula Rasa. Natychmiast zauważają, że otwierają przed sobą 
nawzajem swoje serca w sposób dotąd dla nich niepojęty. W wyniku tego procesu objawia się 
przed nimi nieoczekiwany skarb.



SYNOPSIS
Grupa obcych sobie ludzi przybywa do nowoczesnego zakonu na 
30-dniowe warsztaty w Szkole Tajemnej Tabula Rasa.

W ów zakonie obowiązują jedynie dwie zasady: zero prywatnych myśli 
i żadnego zadowalania innych. Wszyscy przybyszowie otrzymują 
zatem sposobność, aby żyć zgodnie z tymi dwoma wytycznymi oraz 
otworzyć się na prawdziwą autentyczność i wzajemne zaufanie.

Pośród przyjezdnych znajduje się ekipa filmowa, która ma zamiar 
sfilmować przebieg szkoły. Bardzo szybko jednak na planie wybu-
chają silne emocje, gdy członkowie ekipy usiłują przysposobić 
„intuicyjne” podejście do filmowania, jak i nauczyć się przebywać 
ze sobą nawzajem w zupełnie nowy sposób. Tymczasem personel 
kuchenny poddaje się uwalnianiu od egotycznej dumy, zazdrości 
oraz tożsamości. Kamery uchwyciły intymny uzdrawiający proces 
wszystkich zaangażowanych.

Zabierz mnie do domu zabiera widza w podróż, która uwalnia jej 
bohaterów od potrzeby wypierania oraz unikania trudnych emocji, 
gdy te zaczynają wypływać na powierzchnię. Film, niczym pieśń, 
oddaje doznanie bezwarunkowej miłości, stanowiąc świadectwo 
bezbłędności planu na przebudzenie. Każda modlitwa jest wysłu-
chana, każda łza otarta, a każde spotkanie przeznaczone.



NOTKA REZYSERSKA
Pomysł na stworzenie filmu dokumentalnego o podróży ku przebudzeniu 
zrodził się we śnie, który miałam w 2011 roku. W tamtym czasie moje życie 
przybrało znaczący obrót po tym, jak zdecydowałam się dołączyć do 
nowoczesnego zakonu. Zostawiając za sobą całe swoje dawne życie, 
zaczęłam otwierać mój umysł na bycie prowadzoną przez moc, która 
istnieje poza ramami logiki czy rozsądku. W ów zakonie wszelkie codzienne 
aktywności i projekty używane są tylko w jednym celu - aby rozwinąć 
„intuicyjną” zdolność wewnętrznej uważności, która łączy nas z prawdą 
oraz mocą nie z tego świata. To właśnie ta intencja, w moim odczuciu, stoi 
za całą produkcją  Zabierz mnie do domu.

W 2017 roku, w efekcie seriii synchronicznych zdarzeń, została zgromadzo-
na nowa ekipa filmowa. Wszyscy jej członkowie dzielili to samo pragnienie: 
aby użyć tego projektu w celu uzdrowienia swojego umysłu. Ta wspólna 
intencja, zamiast oddalać, pozwoliła nam stale zbliżać się do siebie nawza-
jem, oraz znaleźć miłość i przebaczenie w samym sercu sporów i komplika-
cji. Każdy z nas stale pamiętał o celu, w jakim podjęliśmy się udziału w tym 
projekcie. W innym wypadku nie byłabym w stanie ani wyreżyserować 
tego filmu, ani poprowadzić tego zespołu.

Nie miałam pojęcia, o czym ten film dokładnie będzie, dlatego też od 
samego początku uzgodniliśmy, że będę reżyserować wyłącznie w oparciu 
o „wewnętrzne instrukcje”, które otrzymywałam poprzez modlitwę. 
Podejmowanie każdej decyzji z chwili na chwilę na podstawie intuicyjnych 
wskazówek w spontaniczny sposób umożliwiło nam nagranie autentycz-
nej ekspresji wszystkich postaci, jak i ujęcie na filmie samej transcendencji.



Z biegiem czasu ujawnili się główni bohaterowie. Relacje pomiędzy kochankami, członkami rodziny oraz 
samego zespołu formowały się na naszych oczach. Jakkolwiek zdawały się różnić ich poszczególne, 
powierzchniowe historie, ich cel był wciąż taki sam: odpuść i wejdź w nieznane, z otwartym i wybaczają-
cym sercem.

Uwielbiam motyw związku, którego przeznaczeniem jest to, aby jego jednostki wspierały się w pogłębia-
niu zdolności do kochania bezwarunkowo. Wszyscy nasi bohaterowie wyrastają już z ich dawnych ról i 
tożsamości. Nauczyli się zdejmować swoje „maski”, otwarcie wyrażać ich najwrażliwsze apele o miłość, 
oraz znajdować uzdrowienie w dawaniu miłości, której wówczas wierzyli, że im brakowało.

Wiele scen w tym filmie poruszyło mnie z powodów, których nie potrafię wyjaśnić. Podczas montażu 
zostałam intuicyjnie poinstruowana, aby w pierwszej kolejności dać wyraz czystemu doznaniu i doświad-
czeniu; wszystko inne miało zejść na dalszy plan. Mam zatem nadzieję, że i ty dasz się ponieść i uzdrowić 
rzece tych głęboko poruszających chwil, która przelała się przez życia wszystkich naszych bohaterów.

 



BOHATEROWIE

Wszystkie postacie i sceny odzwiercie-
dlają dynamikę, którą każdy może 
zidentyfikować w swoim własnym 
umyśle. Nasi bohaterowie nie są zatem 
odrębnymi istotami kroczącymi osob-
nymi ścieżkami, tylko aspektami jedne-
go umysłu, który się uzdrawia. Z tego 
względu, zamiast osobnych jednostek, 
film ten obrazuje podróż umysłu ku 
uwolnieniu się od ego i otworzeniu na 
Miłość i Prawdę.

Film nie skupia zbyt wiele uwagi na 
przeszłych historiach, konfliktach ani 
dramatach, których doświadczają nasi 
bohaterowie. Ich problemy nie są wyjąt-
kowe i nie wyróżniają ich w żaden 
sposób, jako że wszystkie problemy są 
ostatecznie takie same. To ich rozwiąza-
nie liczy się naprawdę. I właśnie to 
rozwiązanie jest inspiracją, która stoi za 
powstaniem tego filmu.   

Je�rey i Susannah uczą się prawdomówności oraz bezkompro-
misowej postawy w ich związku. Otwarci na nowe doświadczenie 
nie odchodzą od siebie nawet wtedy, gdy stają się świadomi 
swych bolesnych emocji i niespełnionych oczekiwań. Zamiast 
obracać się przeciwko sobie i ukrywać swoje przemyślenia, 
zostają razem i wspólnie spoglądają na wzajemne urazy. Nie 
wiedzą, jak to się skończy, lecz mimo to decydują się pomóc 
sobie nawzajem poprzez autentyczną komunikację, zdetermino-
wani, aby stawić czoła i uzdrowić wszelkie bolesne myśli i 
emocje.



Susannah, Nicolien, i Marga są bliskimi członkami rodziny. Mimo że 
każda z nich podąża swoją własną ścieżką ku przebudzeniu, wszystkie 
trzy zainteresowały się i zapisały do tej samej Szkoły Nauk Tajemnych. 
W trakcie ich ponownego spotkania zauważają, że sposób, w jaki 
zwykły się dotychczas do siebie nawzajem odnosić, stał się dla nich 
przestarzały, jako że wyrosły już z tych starych ról. Nadszedł czas, by 
zapomnieć o przeszłości, spotkać się w prawdzie i zobaczyć, że w 
rzeczywistości strata jest niemożliwa.

Søren żył w samotności przez ponad 10 lat. Świadom jedynie swej 
złości i wstydu, czuje przerażenie na myśl o byciu zupełnie szczerym. 
Przebywanie z grupą ludzi, którzy otwarcie dzielą się swoimi „prywat-
nymi” myślami, wydaje się być dla niego  wielkim zagrożeniem. W 
obliczu przeszłości, która niemal zatacza koło, Søren podejmuje 
decyzję, aby wyrazić swoje najwrażliwsze uczucia. Wtedy staje się 
jasne, że ta radykalna otwartość natychmiast rozpuszcza pradawną 
nienawiść.

Frances Romero przechodzi przez głębokie uwalnianie w kuchni. 
Czuje się zagubiona, gdy jej wysoce ceniona tożsamość „wspaniałej 
kucharki” zaczyna się rozpadać. Egotyczna duma każe jej chować się 
i uciec, próbując ją przekonać, że pozbawiona tej starej tożsamości 
jest niekochana i niewarta miłości. Czy będzie ona w stanie znaleźć 
w sobie pokorę i siłę, aby odrzucić te przekonania i wkroczyć w 
nieznane?



SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

SØREN LYNGSGAARD  (Ścieżka dźwiękowa)
Søren Lyngsgaard jest niezależnym filmowcem o korzeniach w 
duńskim przemyśle telewizyjnym. Ma ponad 30-letnie doświad-
czenie w pracy jako montażysta oraz producent filmowy.

ACÁCIO DE ALMEIDA (Reżyser obrazu)
Acácio de Almeida służył w roli operatora filmowego w ponad 
130 produkcjach filmowych. Współpracował z takimi reżyserami  
jak Manoel de Oliveira, Raul Ruiz, Alain Tanner i wieloma innymi, 
a także zdobył wiele nagród za najlepsze zdjęcia.

JASON WARWICK (Producent)
Jason Warwick jest montażystą filmowym pasjonującym się w 
filmach o podróży ku przebudzeniu. 

JEFFREY COSKER (Producent)
Je�rey Cosker jest członkiem-założycielem Shadow Films, 
niezależnej firmy filmowej. Zabierz mnie do domu będzie jego 
pierwszą produkcją w ramach Foundation for the Awakening 
Mind (Fundacji na rzecz Przebudzenia Umysłu).

FRANCES XU (Reżyserka/Producentka)
Frances Xu debiutuje jako reżyserka Zabierz mnie do domu.

TWÓRCY

Tytuł: 

Spółka produkcyjna:

Czas trwania:  

Kraj produkcji:  

Język:  

Rok produkcji:

Napisy: 

Contact:

ph. +1 435-535-1770
contact@takemehomemovie.net

Zabierz mnie do domu

Foundation for the 
Awakening Mind

79 minut

Stany Zjednoczone

angielski

2020
angielski, chiński (uproszczony i 
tradycyjny), duński, holenderski, 
farsi ,fiński ,francuski, grecki, 
hiszpański, japoński, niemiecki, 
polski, portugalski, rosyjski i 
szwedzki


