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- Det är en konst att leva!

Annette Ask

Vem är det? Ja, det kan man undra, sa flundra. 
Ett pågående evighets projekt är jag!                                                                                                                  

Att göra allt möjligt har alltid varit min dröm, och när jag tänker 
efter gör jag faktiskt det!

Att se människor blomma är nog det bästa jag vet, alla former av 
näring som får kronbladen att lyfta högt mot skyn letar jag efter.

Och formerna är och har varit många under åren, teater, matkonst, 
målarkonst, miljökonst, hjälpa andra konst, ta hand om mig och 
min familj konst, göra gott för världen konst och sedan tillbaka 
igen för att verkligen bottna livet och våga sätta ner rötterna.                                                     

Nu utövar jag ständigt tro på mig själv konst, en konstart som jag 
med glädje sprider till andra.   

Ja, jösses vad jag håller på!

Men oavsett vilken konstart jag än sysslar med, är alltid mitt syfte 
att sprida vibrationer får människor att åka upp i glädje hissen.

Målningarna är piggelinsupar för själen!



MAMMAS HJÄRTA
Älskar, glömmer och förlåter.



LETA INTE EFTER FELEN, LETA EFTER RÄTTEN.
Ta inte till dig lögnen om att ditt liv styrs av krafter 
utanför dig själv. Det är i sanningen vi själva som 
skapat alltihopa och vi kan i vilken sekund som 

helst välja att skapa bättre!



ELEFANT?
Skönheten sitter i betraktarens öga.



SLÄPP TAGET!
Ge upp, kapitulera då händer det!



Inte all ordning är rätt ordning.
Se på ditt liv idag så tänkte du igår, se på dina 

tankar idag så bli ditt liv imorgon



YSTAD
Vi fann en skatt, vi stannade!



MR. RÖD
Sanningen sitter i mitten och vet!



SPRID GLÄDJE
Vi får tillbaka det vi ger ut, så vad har vi att välja på?



BLOMMA
Våga slå ut dina kronblad, visa vem du ära!



LYCKLIG
Är det möjligt att bli lyckligare?



7:an
Det finns en kraft att vila i, den bär oss i evigheten.



LIVET
Livet formar oss, det är vackert
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