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Åren 2004-2011 arrangerade jag 90 workshops i intuitivt måleri. Här nedan finner du en 
del kommentarer från gästboken. Av integritetsskäl utelämnas namn.  
 
 
Tack för en fantastisk helg! För guidning 
till mitt inre och varm samvaro. 
 
Jag är och känner mig helare nu än när 
jag kom, Tack. 
 
Tack Anette för att du delat med dig på 
ett opretentiöst, spontant och 
professionellt sätt av dig själv och din 
kunskap. 
 
Anette- din intuition, kunskap och 
inspiration har gett så oerhört mycket, 
som jag skulle önska många fler fick 
uppleva. Tack, vi ses igen! 
 
Denna helg gav mig förlåtelsen, tilliten 
och kärleken tillbaka. Tack! 
 
Tack Anette för att du har varit ett 
värdefullt stöd och gjort det lättare för 
mig att resa och våga stanna kvar i mitt 
inre. Där har jag funnit stoff för mognad 
och personlig utveckling. Tack för att du 
tar precis så mycket plats som jag 
önskar en hjälpande medmänniska ska 
ta.  
 
Tack för ditt stöd som har känts tryggt 
och accepterande. Allt har varit tillåtet, 
precis vad jag behövde! 
 
En kurs som jag sent skall glömma. Tack 
för ditt mjuka och kloka stöd!  
 
Tack för en underbar kurshelg med en 
fantastisk lärare samt deltagare. Nu 
känns det som att jag både vill och 
vågar fortsätta att måla. Tack! 
 

Underbara möten som har väckt lusten 
till måleriet och livet igen! Tack Anette 
och alla deltagare! 
 
Tack för en givande helg med fantastiska 
möten. Mötet mellan människor och 
mötet med Dig Själv. Tack för den 
varsamma men bestämda 
handledningen! 
 
Tacksam och glad att få möta dig och 
vara med på din kurs - just vid rätt 
tillfälle! 
 
Tack för en underbar, kreativ och 
glädjefull kurs ... och du lyckades ... jag 
är alldeles lugn och avstressad!  
 
Tack för tre härligt livsbejakande dagar! 
Efter ett år: Bra kurs! Det hände mycket 
med mig efteråt. 
 
Tack, det var en härlig helg! Tack för 
Dina balanserande och entusiasmerande 
ord som gjorde att jag kan tänka och 
känna i andra banor! 
 
Mitt inre barn är fött och jag med det. 
Tack! 
 
Du är en härligt följsam ledare. Kursen 
gör gott för det inre barnet och för en 
spirande självkänsla. Tack! 
 
Tack för helgens kurs. Det var väldigt 
spännande och roligt, jag fick fullt med 
energi. 
 
Sköna, givande och fördjupande dagar! 
TACK 
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Jag fick nya insikter som kan hjälpa mig. 
Det var en bra kurs, nu är jag inte så 
rädd för att måla.  
 
Tack för kursen, den skänkte mig glädje. 
Det är härligt att måla intuitivt, det ger 
mycket! 
 
Tack Anette för en inspirerande och 
befriande kurs! 
 
Tack och Tack - nu ska jag hem och 
måla .... tänk att jag kan! 
 
Givande och mycket positiva dagar. 
Mycket att fundera vidare på. Och roligt! 
 
 
Tack för en berikande helg! Det har 
verkligen varit givande! Jag kan! Jag 
tänker fortsätta detta nya sätt att måla. 
Tack! 
 
Tack för hjälp att hitta ett uttrycksmedel. 
Fantastiskt och början på något nytt! 
 
Underbart! Har länge velat men ALDRIG 
vågat... Livslusten kommer och allt 
känns härligt och tillfredsställande. 
Nästan frälst känner jag i min SJÄL.  
 
Anette! Jag tror att jag "lossnat" efter 
dessa dagars målande! Att måla inre 
bilder istället för att bara avbilda. Kursen 
har tagit skruv, jag har fått stimulans! 
Efter ett halvår: Det Inre Barnet - något 

hände med mig som har stannat. 
Fantastiskt! 
 
Jag har fått mod och kraft att gå vidare 
på "min väg" - Tack! 
 
Det har varit fantastiskt roligt och 
spännande att få måla ur sitt inre. Tack 
för inspirerande dagar! 
 
Nya krafter har återvänt. I förlängningen 
kan stora ting inträffa! 
 
En helt underbar kurs som jag har 
längtat så till. Återkommer gärna till ny 
kurs. Tack! 
 
Att stå och måla STORT var en ny och 
intensiv upplevelse. Tack för insikter och 
ditt stöd i processen.  
 
En fantastiskt spännande inre resa dessa 
två dagar!  
 
Underbart att få måla! Jag har fått 
massor med mig.. .insikt, styrka och 
kanske framför allt mycket inspiration till 
att fortsätta måla. Tack 
 
Sorg och smärta kan verkligen 
transformeras till livsglädje och njutning! 
Jag är på väg... 
 
Efter kurs nr 3: Det är så fantastiskt! 
Och jag blir så nyfiken på vart jag är på 
väg. Vi ses igen! 
 

 
 
 

www.soulpainting.se     /    www.bildterapeut.se 
 

 
 
 
 


