Vi tror kärleken är oändlig och gränslös.
Vi tror att kärleken kan göra oss starka och kan låta oss leva längre.
Vi tror att barn är fantastiska varelser som kan lära oss otroligt mycket
om hur livet ska levas.
Vi tror att vi kan hjälpa till när din egen övertygelse sviktar.
Låt oss hjälpa er minnas. Minnas allt som är viktig.
Skratt, styrka, glädje, närhet, lycka, lugn, ömhet, tro, hopp, kärlek, liv.
Era liv tillsammans med era fantastiskt starka barn.
The Essence of Life.

Det viktigaste i livet!
– ett 30-tal fotografer i Sverige vill fånga era minnen utan kostnad

Vi som jobbar med Essence Vitae tror att det finns en
otroligt styrka i kärleksfulla och glada bilder. Den palliativa styrkan av en kärleksbild är enormt stor.
Är man mitt i en svår behandling, kan bilderna fungera
som något man kan titta på när man håller på att tappa
hoppet att allt ska bli bra.

Små barn som förlorar en förälder har ofta svårt att
komma ihåg hur föräldern såg ut och hur mycket barnen
var älskade av denne. Bilderna blir därför en oerhört
viktig påminnelse av hur han/hon såg ut och hur mycket
föräldern älskade sitt barn.

Ligger man på sjukhus, kan patienten ha bilderna bredvid sig i sängen för att inte sakna sin familj så mycket.

Alla fotografer som är med i gruppen säger sig önska att
få precis det Essence Vitae erbjuder, om de skulle drabbas av något liknande. Så vi gör bara det vi själva skulle
vilja ha om vi var i samma situation som våra familjer.

Inträffar det värsta och en familjemedlem går bort, har
familjen en fin dokumentation av hur deras liv var tillsammans innan.

Oavsett hur det slutar tror vi det är viktigt att kunna gå
tillbaka och minnas det som hänt på ett positivt sätt,
med hjälp av kärleksfulla bilder.

Anmäl er familj idag på vår hemsida!
Fotograferingen är gratis för alla familjer med barn under 13 år, där någon i familjen drabbats av en livshotande sjukdom. Förutom fotograferingen får varje familj en skiva med de högupplösta bilderna, en fotobok och en förstoring.
Ansökan för att få vara med i projektet Essence Vitae sker via vår hemsida.
Läs mer om projektet på: www.essencevitae.com

