
 
 
Mijnheer Alexander De Croo, 
 
ik wens je niet alleen te schrijven als een bezorgde burger over de huidige situatie maar ook 
vanuit mijn jarenlange ervaring als yogaleraar en meer bepaald hoe je zelf een grotere 
vrijheid in je bewustzijn kan vinden en vanuit deze vrijere waarneming actiever in het leven 
kan staan. Deze vrijheid als ondernemer licht je zeker na aan het hart. Maar in deze angstige 
tijden staat nu alles onder druk door Corona.  
 
Persoonlijk vind ik het lovenswaardig dat je de bevolking voor verder onheil wenst te 
behoeden voor besmetting, ziekte en dood. Maar is een mens niet meer dan alleen lichaam, 
iedereen kan denken, gewaarwordingen ontwikkelen en handelingen stellen. Kortom 
iedereen bezit een specifiek bewustzijn en gaat daar heel individueel mee om. U merkt ook 
wel dat als u zich verder kan ontplooien op sociaal gebied, in je vakgebied en mentaal gebied 
de gezondheid versterkt wordt.  
 
Gezondheid is geenszins enkel een materieel gegeven en als iemand thuis moet blijven en 
zich hierdoor nutteloos voelt en alle zin om te leven verliest dan tast ook dit de gezondheid 
aan. Valt deze inmenging in de persoonlijke levenssfeer bij perfect gezonde mensen vanuit 
de Staat en de medische sector nog te verantwoorden? Richten de maatregelen ondertussen 
al niet meer schade aan dan Covid zelf?  
 
Ik vraag u uit bezorgdheid voor de extreme polarisatie die momenteel om zich heen grijpt 
om niet eenzijdig vanuit een pure lichamelijke visie te handelen maar ook andere 
invalshoeken te bekijken. Er zijn heel veel stemmen uit de (medische) wetenschap en andere 
vakgebieden die ook bekeken kunnen worden en hier licht op kunnen laten schijnen.  
 
Ik wens je moed om beslissingen te nemen die de medemensen ook in het bewustzijn 
aanspreken, de mens heeft momenteel nood aan inhouden die hem over de angst heen 
beweegt en zodoende versterkt. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Philippe Gits 
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