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VISA MIG VÄGEN HEM



TEMA
En grupp människor som inte känner varandra sedan tidigare kommer till ett kloster beläget i 
bergen i Utah, för en månadslång vistelse. De upplever att de genast öppnar sig för varandra på 
ett sätt de aldrig kunnat föreställa sig. Genom detta uppenbaras en oväntad gåva.



SUMMERING
En grupp människor som inte känner varandra sedan tidigare 
kommer samman på ett modernt kloster för en månads retreat, 
Tabula Rasa Mystery School.

På klostret finns två riktlinjer: Inga privata tankar och att inte vara 
andra till lags. Alla som kommer hit erbjuds att leva enligt dessa 
riktlinjer och att öppna upp för att vara autentiska och lita på varandra.

Bland de som anländer finns ett filmteam med sy�e att filma 
Mystery School. Men intensiva känslor kommer snabbt upp till 
ytan när teamet försöker ta till sig ett intuitivt arbetssätt med 
filmen och ett nytt sätt att förhålla sig till varandra. Under tiden går 
volontärerna i köket igenom en process av att frigöra sig från egots 
stolthet, avundsjuka och den egna personliga identiteten. Kame-
ran fångar upp deras intima processer i helandet.

Visa Mig Vägen Hem tar dig på en resa där karaktärerna frigör sig 
från förtryck och undvikande när de ställs inför sina komplicerade 
känslor. Det är en sång, en upplevelse av kärlek och ett uttryck för 
den perfekta planen av uppvaknandet. Varje bön besvaras, varje 
tår torkas och varje möte är planerat.



REGISSÖRENS KOMMENTARER
Idén att göra en dokumentär om resan till uppvaknandet startade 
med en dröm jag hade 2011. Vid det tillfället förändrades mitt liv 
markant när jag anlände till ett modernt kloster. Jag lämnade mitt 
tidigare liv helt och hållet och började lära mig att istället vara 
vägledd av en kra� som finns bortom logik och allt förstånd. På 
klostret används dagliga arbetsuppgi�er och projekt i sy�e att 
uteslutande utveckla “intuitionen” det vill säga att lyssna inåt i sy�e 
att komma i kontakt med sanningen och kra�en bortom denna 
värld. För mig hade filmen Visa Mig Vägen Hem samma sy�e. 

År 2017 ledde ett antal sammanträ�anden till att ett filmteam 
bildades. Alla i teamet delade samma mål, att använda detta 
projekt för helande. Detta gemensamma sy�e möjliggjorde att  vi 
kunde närma oss varandra, istället för vända oss ifrån varandra, 
allt för att finna kärlek och förlåtelse i motgångar. Om inte alla ha� 
detta mål, skulle jag aldrig kunnat regissera teamet och göra 
denna film. 

Jag hade inte en aning om vad för slags “berättelse” vi skulle 
berätta. När vi började kom vi alla överens om att  jag skulle 
regissera utifrån den “inre vägledning” som jag fick genom bön. 
Detta intuitiva beslutsfattande, att arbeta ögonblick för ögonblick, 
var det som gjorde det möjligt att fånga de spontana och autentis-
ka uttrycken och förvandlingarna på film. 



Allt e�ersom tiden gick avslöjades vilka som var de verkliga huvudpersonerna. Relationer mellan kärleks-
par, familjemedlemmar och mellan teamets medlemmar utvecklades mitt framför våra ögon. Hur olika 
deras historier än var på ytan så var det ändå samma lektion; släpp taget och ta steget in i det okända med 
ett öppet och förlåtande hjärta.  

Jag bara älskar temat att relationer är till för att vi ska hjälpa varandra att expandera och öppna upp för 
kärleken. Våra huvudpersoner är alla vid randen av att växa ifrån gamla roller och identiteter. De lärde sig 
att lägga av sig “masken”, att öppna upp för att uttrycka sin längtan e�er kärlek i sina mest sårbara 
ögonblick, och att finna helandet genom att ge kärlek där de uppfattade att den saknades. 

Många av scenerna har berört mig av anledningar som jag inte kan förklara. Under tiden som jag redigera-
de var jag vägledd att först och främst tillåta upplevelsen att tränga igenom och låta det övriga komma i 
andra hand. Jag hoppas att även du kommer att beröras och helas genom flödet av gripande ögonblick 
som ägde rum för våra huvudpersoner. 



KARAKTÄRER

Alla olika karaktärer och scener 
återspeglar dynamiska kra�er som vi 
kan identifiera i vårt eget sinne. De är 
inte separata personer som genomgår 
sina egna resor. De är aspekter av det 
enda sinnet som helas. På detta sätt 
handlar filmen om sinnet, istället för om 
individer, som genomgår en resa av att 
släppa taget om egot och öppna upp för 
Sanningen och Kärleken.  

Filmen fokuserar inte särskilt mycket på 
det drama eller de bakomliggande 
historier som karaktärerna genomgår. 
Deras problem är inte unika för dem 
själva och alla problem är i slutet desam-
ma. Vad som verkligen är avgörande är 
lösningen. Och lösningen är det som var 
inspirationen till att göra filmen.

Je�rey och Susannah lär sig att vara sanna mot sig själva och varan-
dra i sin relation. De får en ny upplevelse genom att inte gå iväg av 
rädsla när förväntningar inte infrias och känslorna är intensiva. Istället 
för att vända sig mot varandra och dölja vad som händer i sinnet, 
stannar de upp och tittar tillsammans på det som gör ont. De vet inte 
hur saker kommer att utvecklas men de väljer att stödja varandra 
genom ärlig kommunikation, med en beslutsamhet att möta och hela 
de smärtsamma tankarna och känslorna som kommer upp.



Susannah, Nicolien och Marga är nära familjemedlemmar. Trots att 
de alla har följt sin egen individuella väg till uppvaknandet har de alla 
råkat anmäla sig till samma Mystery School. När de möts igen 
upptäcker de att de växt ur sina gamla roller och sina gamla sätt att 
relatera till varandra. Det är dags att släppa taget, att förenas i 
sanning, och se att det inte finns någon förlust.

Søren har levt ett isolerat liv i mer än tio år. Han är endast medveten 
om sin ilska och skam, och är vettskrämd för att uttrycka sig ärligt. Att 
vara i en grupp som delar sina privata tankar känns mycket skrämman-
de. Det förflutna är på väg att upprepas, men det blir tydligt att ett 
gammalt hat kan försvinna i det ögonblick han väljer att ge uttryck för 
sina ömmaste känslor.

I köket går Frances Romero igenom en stor omvandling. Hon känner 
sig förvirrad när hennes värde av att vara en “god kock” börjar skaka. 
Egots stolthet övertalar henne att springa sin väg och försöker överty-
ga henne att utan sitt gamla självkoncept kan hon varken älska eller 
bli älskad. Kan hon finna ödmjukheten och styrkan genom att lägga 
ner dessa övertygelser och ta steget ut i det okända?



SØREN LYNGSGAARD (ljud):
Søren Lyngsgaard är en oberoende filmskapare med 
rötter i den danska televisionen och har över 30 års 
erfarenhet som filmredigerare och producent. 

ACÁCIO DE ALMEIDA (filmfotograf):
Acácio de Almeida har varit filmfotograf för över 130 
filmer. Han har arbetat med regissörer såsom Manoel de 
Oliveira, Raul Ruiz, Alain Tanner och många fler och har 
vunnit flera priser för bästa foto.

JASON WARWICK (producent):
Jason Warwick är en redigerare med passion för filmer 
om uppvaknandets resa.

JEFFREY COSKER (producent):
Je�rey Cosker är grundare av Shadow Films, ett oberoende 
filmbolag. Visa Mig Vägen Hem blir hans första produktion 
som delaktig i Foundation for the Awakening Mind.

FRANCES XU (regissör/producent):
Frances Xu gör sin debut som regissör med filmen Visa 
Mig Vägen Hem.
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