
Het leven is als brood kopen 

Op naar de Bakker. 
Ik heb honger. Ik moet eten. Ik heb trek. 

“Hallo ik heb trek!”. 
Waarom luistert niemand? 

Hij stapt binnen bij de bakker. 
De bakker is blij. 
Hij heeft altijd al brood willen verkopen. 
‘zegt u het maar, wat mag het zijn?’ 
‘ik wil graag brood’ 
‘Dat komt mooi uit, dat verkoop ik’ 
‘Nou dan wil ik graag een brood’ 
‘Dat kan maar wat voor een brood wilt u?' 
‘Gewoon brood wat ik kan eten want ik heb trek’ 
‘Als u mij vertelt wat u precies nodig heeft kan ik helpen’ 
‘Ik wil gewoon brood om te eten’ 

Bakker: “als ik u vertel dat er veel mogelijkheden zijn om te kiezen uit 
mijn aanbod vraag ik  u  om specifieker te zijn in uw keuze”. 

Ik raak door de war. 
Ik heb nog steeds trek. 
Wat kan ik dan kiezen? 
Zoveel mogelijkheden. 
Ik heb gewoon trek en wil alles wel hebben. 
Wat kan ik doen? 

Een bijzondere bakker die uitzonderlijk veel mogelijkheden heeft. 

Een kleine selectie uit de mogelijkheden van het assortiment van de 
bakker:  
Casinobrood; Stokbrood; Tarwevloerbrood; Grof volkoren; Boerenvolkoren; 
Knipwit;Lampionbrood; Tarweknip; Donker meergranen; Knoflook 
champignonbrood ; Vloerbrood; Pandabrood; Rondwit; Tijgerbrood; Mueslibrood; 
Allinson volkoren; Volkorenvloerbrood met sesamzaad. 
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Formuleer je vraag/wens zorgvuldig. 

Wees specifiek. 
Omschrijf je behoefte. 

Je verlangen. 
Stel het je voor. 
Geniet ervan. 

Ruik het. 
Proef het. 

Maak je keuzes vanuit je hart. 
Volg je intuïtie. 
Nodig jezelf uit! 

Een bijzonder mens die uitzonderlijk veel mogelijkheden heeft. 

Een kleine selectie uit de mogelijkheden van het assortiment uit jouw 
leven:  

liefde, een goede relatie; overvloed; gezondheid; vitaliteit; gezonde voeding; rust; 
ontspanning; vrijheid; werk; speelsheid; klanten; prettig gewicht; vakantie; 
vertrouwen; passie; eerlijkheid; humor; vrienden; rechtvaardigheid; kind; 
zelfvertrouwen; bewustwording; thuis voelen. 

Je formuleert in het hier en nu. 
Je stelt je het voor dat het al zo is:“ik eet een tijgerbrood met maanzaad”. 
Aan de bakker vraag je of hij dat voor je kan regelen: 
‘Mag ik van u een heel gesneden tijgerbrood met maanzaad en in 2 halfjes verpakt’. 

Als je heel helder hebt wat je zelf wilt en je het ook verdient om dat te bereiken, dan  
vindt het universum de middelen en de mogelijkheden om het waar te maken,vaak  

op manieren die je zelf niet had verwacht.(Louise Hay) 

Welke 'brood' zou jij kiezen, als het leven een brood kopen is?
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