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YOU IN BALANCE
Christophe Van Lancker

Beste studenten van Sarah,

Jullie lerares geeft veel om jullie en wil jullie helpen.  Omdat zij en ik mekaar ook al een tijdje 
kennen, heeft ze me gevraagd of ik  ook wou helpen.  Sarah is een “crème” van een persoon met 
een gouden hart, en daarom heb ik haar met veel plezier toegezegd om samen voor de geïnter-
esseerden onder jullie een lezing  te houden over hoe hoe voeding een zanger kan helpen.

Voor alle duidelijkheid: Ik ben geen dokter. Het domein  van voeding en gezondheid is sinds 
mijn 14 jaar gegroeid van hobby en interesse door eigen ervaring, tot een meer dan uit de hand 
gelopen passie, die ik voortaan ook professioneel ga uitoefenen.

Mijn kennis  is volledig verworven als autodidact, door het volgen van lezingen, internationale 
congressen, veel lezen en uitpluizen, met veel mensen praten die ook zichzelf hebben genezen 
en net als ikzelf volledig the natural way nadat alle dokters zeiden dat we voor altijd pillekes of 
medicijnen zouden moeten nemen, professoren en artsen spreken en ontmoeten die wel de 
open geest hebben, en tot slot alles op mezelf uitproberen, en nadien mensen  uit de kennissen 
kring helpen. 

Om nu ook met een effectief diploma naar uiten te kunnen komen en nog meer van de 
wetenschappelijke achtergrond te kennen, volg ik momenteel de opleiding orthomoleculair 
voedingsconsulent/ - geneeskunde ofte geneeskunde door voeding.  

Eindelijk heb ik nu dus besloten m’n passie om mensen te helpen, inzichten te delen en door te 
geven nu ook verder vorm te geven. Ik wil de mensen immers de kans geven te herontdekken 
tot wat ze zelf in staat zijn, de reconnectie met zichzelf te maken, en te delen wat ik zelf al heb 
mogen leren.  Iemand heeft ooit veel geduld met mij gehad en me die kans gegeven, het heeft 
mijn leven voorgoed veranderd.  Als ik nu het plezier mag hebben om er jullie op mijn beurt 
mee te helpen, zou dat een enorme eer zijn.

Daarom heb ik nu You in Balance opgericht, waarbij ik wel wil trouw blijven aan een hoofd-
principe: holistisch denken en werken.   Je bent immers meer dan lichaam alleen: ook mentaal, 
geestelijk en spiritueel heb je een persoonlijkheid.

Je hoeft niet ziek te zijn, je bent geschapen om gezond te zijn, en elk lichaam is in staat zichzelf 
te helen!  De enige voorwaarde is het de juiste bouwstenen krijgen/ gebruiken.
Een chinees aandoend spreekwoord zou kunnen zijn: Hij/zij die in balans is, zal niet omvallen.  
Ziekte of problemen zijn net dat.  Mij interesseert dan ook zuiver symptoom bestrijding niet, 
maar des te meer de echte oorzaken trachten op te sporen.  

Jij bent de sleutel tot je dromen, 
Je bent niet wat je bent, veeleer een mogelijkheid van wat je kan zijn, de keuze welke werkelijk-
heid de jouwe is, bepaal je zelf !

Nog een prachtige zomer, en veel succes en plezier met jullie zanglessen!  Ga ervoor, maak jul-
lie dromen waar en laat niets of niemand je ooit tegenhouden!

Beste groet,
Christophe


