
Maatschappelijke Opstelling over mRna en ongeboren kinderen.

Op uitnodiging van Annemarie Doze, Doula en oprichtster van stichting 'Het 
Geboortekanaal'. 
Deze stichting ondersteunt  en faciliteert bewust aanstaand en bestaand ouderschap op 
allerlei manieren.
(Logo en website wordt aan gewerkt)

Zoals altijd bij opstellingen is het niet mogelijk om de diepte van het ervaren van er bij zijn en/of 
erin staan weer te geven.
Toch hebben we een poging gedaan om de grote lijnen op te schrijven. Er waren veel kleine, ook 
invloedrijke, bewegingen die wel van waarde/noodzaak waren, maar niet mogelijk om alles in de 
omschrijving op te nemen.
De uitnodiging is om niet (alleen) met je hoofd het proberen te begrijpen, maar vooral ook in je buik
te voelen wat het doet.

Representanten bij de start:
2 Ongeboren kinderen, al in de buik van moeder ( OK) A en B
Aanstaande moeder  (AM)
Aanstaande vader (AV)
2  MRNA A en B
Hulpstoffen (HS)

De keuze om met 2 representanten te werken voor OK is gemaakt omdat er waarschijnlijk meer 
ervaringen zijn, ipv 1.
De keuze om met 2 mRna te werken was omdat er zich 2 personen aandienden, waarvan er 1 
deze rol te zwaar vond om alleen te doen.
De keuze om met hulpstoffen te werken is omdat de (allergische)
reacties bij de 'normale'' kinderziektes vaccinaties vaak door de
hulpstoffen veroorzaakt worden en omdat er door bepaalde
wetenschappers ook bij mRna ook gewaarschuwd wordt voor de
hulpstoffen.

Opstelling:

Eerste overzicht:
Ouders staan in het midden van de ruimte licht diagonaal, AM rechts
van AS vader.
Schuin tegenover hen staat mRna A aan de zijkant, gezicht naar
hen gericht.
MRna B staat op enige afstand rechts van A met rug naar het veld. Schuin daarachter, dichtbij 
staat HS. De OK  A en B staan op afstand aan de 'onderkant' naar alles te kijken.

OK A: onrust, wel verbinding met ouders
OK B: wiebelig, niet bewust van ouders en MRNA, voelt zich boos, stapt achteruit, draait weg naar 
de buitkant, ik vlieg alle kanten op.

AM: Focus, beschermend, kan het niet alleen. Bij benoemen van vaccin bibberen/ schudden
AV: verlangen, voel liefde naar de moeder, bewust van OK, niet bewust van mRna, ziet het wel. 
Naar zijn vrouw: ‘Ik voel dat ik iets in jou nodig heb’



MRNA A :  Ik sta, kil, metalig. Ik weet verbindingen, bewust van het andere MRNA, stevig maar niet
mij.
MRNA B: Stevig op mijn grondvesten, niet bewust van MRNA A, Er zit geen ziel in mij, dat is wat er
gebeuren moet.
HS pakt mRna 2 stevig bij de schouder, jij gaat nergens heen ( tegen MRNA B )
MRNA A: dat zullen we nog wel eens zien ( ook tegen MRNA B en HS)
AM: Het gaat dicht
HS: wordt aandacht getrokken door woorden van AM
AV: bemoei je er niet mee
AM: totale verwarring
OK A: dubbel gevoel
OK B: ik wordt knettergek
AM: gericht op OK B, weet niet hoe naar de boosheid te handelen van dit kind
OK B: Alsof het niet over mij gaat!!!!!!!!
MRNA’s en HS staan stevig, intervenieert niet met de groep ouders en kinderen (wel even kort met
de vader)
AV gaat bewegen.
AM gaat tegenover vader staan
OK A beweegt richting midden

Er komen twee representanten erbij in het veld, grootvader (GV) en grootmoeder (GM). Kijken 
zoekend rond.
GV gaat in het 'noorden' staan, overziet alles, maar kan niet bewegen, staat in beton. 
GM loopt zoeken rond in de buurt van de OK, redderend, zoekend naar wat ze kan doen om te 
helpen. Het veld reageert sterk.

AM: Ik heb behoefte aan support van AV en GM
GV: ik weet het niet, wat is mijn plek? Machteloos
MRNA B: ik wordt onzeker van voorouders
HS: ik word onzeker van de GM
OK A: naar grootmoeder; help me!
AV naar GV: ik heb je nodig!!!!!!
AM: boos en verdrietig
GM gaat achter moeder staan
OK A wordt rustiger en verdrietig
AV komt dichterbij moeder en kind
GV: behoefte aan beweging, voor het eerst contact met GM

Er stapt een nieuwe representant in het veld: Ik kan niet langer aan de kant zitten, ik ben de 
Interveniërende kracht (IK). Komt het veld in langs mRna A, richting het midden Ik heb een sterke 
reactie op het mannelijk en vrouwelijk. Ik wil niet dat het bij elkaar komt.
(persoon die IK representeert voegt later toe dat het  Ik zowel op micro (innerlijk), meso 
(familiesysteem) en macro (maatschappelijk systeem) gezien kan worden.

MRNA B: het is al gebeurt. Verzacht met HS, proces van verzachting was al begonnen en gaat 
door, verzachting en verbinding.
GV: beweegt naar gezin en gaat tussen gezin en IK staan
OK A en B beiden misselijk van interventie IK en positie grootvader
AM: er moet iets groots gebeuren
AV: cirkel, deel van jou nodig
GM: ik vertrouw de IK voor geen cent
IK: ik word zwakker door positie grootvader (tussen gezin en IK)
MRNA 2 en HS; transformatie is gaande, zacht liefdevol, voelt richting man en vrouw, mannelijke 
en vrouwelijke kwaliteit.

IK: dit vind ik eigenlijk ook wel leuk, er groeit iets nieuws, ontspant.



MNRA A: reactie op transformatie mRna Ben HS is negatief/schamper. Blijft zelf kil en aanwezig.

Interventie 
Vraag aan AV en AM om te wisselen van plek, naar de goede plek systemisch (l/r)
IK: word hierdoor klein met duim in de mond, trekt zich terug uit t midden, gaat aan de rand op de 
grond zitten in de buurt van mRna A, die heeft er niets mee.

Rest van het veld Groep verzacht
GV: gaat achter AV staan
MNRA A: Kut! Verloren zaak
GM achter AM
AV voelt opnieuw verlangen
AM: ik verlang naar mijn kinderen
GV: ten dienste van… voelt zich in zijn kracht op deze plek
GM: ten dienste van…. Op deze plek is wennen/ leren
IK: nieuwsgierig naar de AM
OK B: meer leven voelen, niet meer boos

MRNA B: Staat rotsvast, geen beweging, weet niet meer wat achter me gebeurt, voel de vrouw 
naast me (HS), de baarmoeder, ik kan niks, is ok
HS; Ik zou wel kunnen draaien maar wacht op hem, ik ben geen hulpstof meer.

OK A: lach onderdrukken, aangetrokken tot moeder
OK B: moet het wel in de gaten houden, (waar is het kwetsbaar waar is de ingang)
MNRA B: reageert, draait om, het is genoeg

IK: Zolang ik in rust en vrede ben gaat dit niet zoveel doen!!!
OK A: verward, kolkgevoel
IK: beweegt naar het midden en overweegt om schuld te bekennen
MRNA B en HS: (elkaar) aankijken geeft groei
Vraag aan Kind B: Wat heb jij nodig? Kind is verongelijkt; het gaat helemaal niet over mij
IK: Ik ga maar ( na proces van schuld willen nemen, waar door het veld niet op in werd gegaan. 
Heb zelf vrede te komen met wat ik gedaan heb en de invloed die dat heeft)
GV: ik heb overzicht, ik hou alles in de gaten, contact met Kind B

AV: verlangen naar de OK is groter dan dat (mRna) daar en draait zich om. Staat voor het eerst in 
de opstelling met zijn rug naar mRna A en B en HS 
AM en GV en GM verplaatsten mee, nu staat het hele veld met de rug naar mRna en HS.
AM links naast AV, GM achter haar en GV achter AV.

Mrna A blijft staan, heeft t idee nu weinig invloed meer te hebben.

OK A was helemaal weggekropen, weet het nu helemaal niet meer.
AM: jouw plek is hier voor mij. OK A komt, maak verbinding en ontspant.
AV zegt tegen OK B jouw plek is hier, maar OK B aarzelt.
GV naar OK B: Kom maar als je er klaar voor bent. Dat geeft ruimte

MRna B en HS voelen zich dat niet meer. Meer man en vrouw,.
Ze zijn gedraaid, vrouw gaat voor man op stoel zitten. Samen zijn ze stevig en vol liefde en kijken 
naar de rest van het veld.  Een stel waar veel liefde is en ook ruimte voor kinderen.

IK: is neutraal geworden

De overige deelnemers wordt gevraagd de zielen van de volgende generaties te representeren.



2 Stappen gemakkelijk in de rij voor OK A, best te doen hier, de 3e staat star, is in de mopper. Ik 
heb nog steeds last van dat mRna.
De 4e wil niet in de rij, gaat bij OK B zitten
OK B: ook al mag ik komen als ik er klaar voor ben, ik weet niet waar ik hoor in de rij.

Mrna B en HS, als stel/ouders nodigen OK B en 4e ziel uit bij hen.
Dat willen ze niet, het ziet er mooi uit, maar ze vertrouwen het niet.
OK B vindt dat de 2 voor OK A verdoofd zijn en dat je bij de 3e weer ziet wat het effect is.
De 2 vinden het best ok waar ze zijn, als je het accepteert, er niet tegen vecht is het prima te doen.

 HS, als mogelijke moeder zegt nogmaals dat de liefde groot en stabiel is en de intentie goed is.
Als gehoord kan worden dat de intentie goed is, vooral door OK B en de 4e ziel die niet in de rij wil,
wordt t rustiger.
Ook de AM en GM ontspannen hier ook van.

Daar ronden we de opstelling af.
We praten in de kring nog even na. Mooi om zoals altijd bij opstellingen te horen dat iedereen er 
wat anders uit opgepikt heeft. 
En het heeft diepe indruk gemaakt. Het is ook te voelen dat er een diepere laag is die we nu nog 
niet zien/woorden aan kunnen geven.

Voor Annemarie heeft het inzicht dat de grootmoeders en grootvaders zo belangrijk waren 
gemaakt dat ze een 'paarse tent' (grootmoederversie van de rode tent)  wil gaan organiseren.
Wil je daar meer van weten  mail haar dan: contact@hetgeboortekanaal.nl

Kruispunten Opstellingen
Annemieke van der Mooren
www.kruispunten.org
info@kruispunten.org
06-2194 7891
Kruispunten op Facebook 
Annemieke van der Mooren op LinkedIN
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