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Dnia Środa, 22 Lutego 2017 16:06 Wioletta D________ <____________ @wp.pl> napisał(a)
> Witam
Bardzo dziekuje za informacje (…) . Nie zaplacilam nawet za apelacje wiec nie zostanie
rozpatrzona. Tzreba w koncu pogodzic sie z pewnymi faktami. Nigdy nie zapomne o Bartuli i
Natalci bede czekala na Nie do konca zycia. Wierze ze nadejdzie taki dzien kiedy syn
przypomni sobie jaka bylam matka i opowie to Natalce. Ze zrozumie ze to wszystko robil
ojciec. Wroca do mnie a Ja bede na Nie czekac i myslec o nich codziennie.
Pozdrawiam i zycze sukcesow

Witam serdecznie,
Niestety, czuję się w obowiązku przekazać Pani bardzo złe wieści. Jak lekarz który po
przeprowadzeniu badań diagnostycznych musi powiedzieć pacjentowi o śmiertelnej
chorobie.
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„Wierze ze nadejdzie taki dzien kiedy syn przypomni sobie jaka bylam matka i opowie
to Natalce. Ze zrozumie ze to wszystko robil ojciec. Wroca do mnie a Ja bede na Nie
czekac i myslec o nich codziennie.”
W to co Pani wierzy nigdy nie nadejdzie. Tak wynika z badań dorosłych dzieci z PAS
(parental alienation syndrom) czyli dorosłych, którzy stali się ofiarami alienacji
rodzicielskiej w dzieciństwie tak jak Bartula i Natalcia.
Fundacja Obrony Praw Dziecka prowadzi terapie takich przypadków.
To jest WIELKIE OSZUSTWO którego dopuszczają się sędziowie, adwokaci, kuratorzy
policjanci i cały system społeczno-prawny, który dopuszcza się alienacyjnej przemocy
instytucjonalnej nad Panią i pani dziećmi oraz innymi Rodzicami i dziećmi
znajdującymi się w podobnej sytuacji:
- Jak dzieci dorosną to zrozumieją i wrócą do pana / pani.
Właśnie, że nie zrozumieją i nie wrócą bo na tym polega wychowanie alienujące, żeby
nigdy nie zrozumiały i nie wróciły do Rodzica alienowanego. Jeśli tak się zdarzy to
jest to wyjątek potwierdzający regułę.
Cóż takiego miałoby się zdarzyć w dniu 18-tych urodzin dziecka alienowanego?
Obudzi się i nagle zrozumie, że najbliższa mu na świecie osoba - „rodzic” alienujący
był przez cały czas jego oprawcą, który zniszczył mu dzieciństwo pozbawiając go
drugiego Rodzica?
W takie cuda to wierzą tylko sędziowie, między innymi z Sądu Rejonowego dla
Krakowa - Podgórza w Krakowie, skąd mamy najwięcej tego rodzaju danych
badawczych.
Gdyby dzieci alienowane miały gremialnie takich odkryć dokonywać wraz z
dorosłością – wszystkie by powariowały. Przyjęcie do wiadomości, że „rodzic”
alienujący działał na ich szkodę jest dla nich większym szokiem niż gdyby nagle
wszyscy naokoło zaczęli im wmawiać, że nie są kobietą czy mężczyzną tylko odwrotnie.
I nigdy nie byli dziewczynką czy chłopczykiem. Jeśli tak myślą to znaczy, że mają
urojenia. Takie cierpienia przeżywają chorzy psychicznie gdy cały świat zaczyna
wmawiać im, że jest odwrotnie do ich przekonań.
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Każdy z nas pielęgnuje wspomnienie „szczęśliwego dzieciństwa”. Jakiś zakres
przekonań, które pozwalają zachować równowagę psychiczną. Robiłem badania w
domach dziecka. Pytałem dzieci czy mama ich kocha? Praktycznie wszystkie mówiły,
że tak. Kocha je. A z akt wynikało, że „matka” oddała je do domu dziecka, żeby móc
przyjmować w domu panów i odwiedzała je raz na dwa lata. Chociaż zawsze
obiecywała, że przyjdzie w święta. Dzieci szykowały się, przygotowywały dla niej
prezenty, święta mijały a „mamy” nie było. Wszystkie jednak twierdziły, że mama je
kocha.
Podobną sytuację przeżywają dzieci alienowane. Dla swojego zdrowia psychicznego
nigdy nie przyznają, że „rodzic” który je wychował jednocześnie je krzywdził. A całe
zło będą przypisywały temu drugiemu, Rodzicowi alienowanemu. Tak jak „rodzic”
alienujący. Proces alienacji rodzicielskiej polega na przejmowaniu przekonań i
oceny sytuacji rodzinnej reprezentowanej przez alienatorów fizycznych.
Co więcej, z badań wynika, że dziecko po wyalienowaniu na więcej niż 65 alienów (w
skali od 0-100), aby przypodobać się „rodzicowi” alienowanemu zaczyna dodawać
wad Rodzicowi alienowanemu i mocno w nie wierzyć, nie mając na to żadnych
dowodów. Odkrył to już, w ubiegłym wieku, amerykański psychiatra Gardner.
„Rodzic” alienowany mówi w sądzie, że kiedy dzieci były u Rodzica alienowanego to
przypalił on im frytki, a dziecko alienowane mówi, że Rodzic alienowany „je głodził”
kiedy były u niego. Przypuśćmy, że „ojciec” Bartuli i Natalci mówi im, że nie mieszka
z Panią bo nie umieliście się dogadywać, a Bartula wymyśli, że „matka ich porzuciła,
poszła do innego pana, urodziła mu dziecko i gdyby nie ich kochany tatuś to by
wylądowali z Natalcią na ulicy”. Będzie w to mocno wierzył, mimo braku
jakichkolwiek dowodów i pomimo, że – przypuśćmy – „ojciec” nigdy tak źle o Pani
mu nie mówił. Co więcej taką wersję historii rodzinnej przekaże siostrze! Dlatego
badając zjawisko alienacji rodzicielskiej, w swoje pracy doktorskiej, stworzyłem
konstrukcję psychologiczno-socjologiczną którą nazwałem „dziecko alienujące”.
W przypadku alienowanego od jednego z rodziców rodzeństwa, dziecko bardziej
wyalienowane (najczęściej starsze) przeciąga na stronę „rodzica” alienującego, w
konflikcie lojalności (czyli alienuje) młodsze rodzeństwo. Zjawisko to najbardziej jest
widoczne przy obserwacji alienowanych bliźniaków. Ważne aby były one alienowane
przez ten sam okres czasu. Bo jak wynika ze stworzonego przeze mnie modelu
matematycznego alienacji rodzicielskiej czas poddawania dziecka indoktrynacji jest
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najważniejszym parametrem tej funkcji. Im dłużej dziecku jej podlega tym bardziej
będzie niechętne odpychanej od niego połowie Rodziny.
Proces alienowania nie jest stabilny. W drugim i trzecim etapie Zespołu Dziecka
Alienowanego (pomiędzy 25 a 75 alienów) raz dziecko jest za „rodzicem” alienującym
a raz za Rodzicem alienowanym. Kiedy jedna bliźniaczka ma akurat dzień w którym
staje po stronie „rodzica” alienującego i chce zostać w „domu” z „babcią”, a druga
chce iść na pizzę z Rodzicem alienowanym, bo akurat w tym dniu jest nakierowana na
niego, to wtedy dziecko bardziej wyalienowane ciągnie to mniej wyalienowane za
rękaw do „domu”.
Osoby wkręcone w (generowany przez sędziów tzw. „rodzinnych”) dramat alienacji
rodzicielskiej podzieliłem na sprawców i ofiary. Łatwo ich rozróżnić:
 „Rodzic” alienujący versus Rodzic alienowany
 Babka alienująca versus babcia alienowana,
 Sąsiad alienujący versus sąsiad alienowany czyli taki który stał się dla dziecka
lub dzieci alienowanych osobą bliską, posiadająca zasoby (czas, hobby itp.) z
którymi jest gotowy dzielić się z dzieckiem lub dziećmi alienowanymi ale
uniemożliwia im to sąd który nie chce orzec opieki wspólnej Rodzicowi
alienowanemu, mieszkającemu w jego sąsiedztwie.
 Itd. itp.
Sprawcy alienacji rodzicielskiej zasługują na karę więzienia a jej ofiary zasługują na
pomoc.
Kategorią pośrednią są „dzieci alienujące” i „alienujące psy”. Są oni bezwolnymi,
zdominowanymi przez alienatorów istotami przyczyniającymi się z ich rozkazu do
zwiększenia alienacji rodzicielskiej. Kiedy Rodzic alienujący przyjeżdżał na spotkanie
z dziećmi do Suchej Beskidzkiej babka alienująca Janina B. nie wypuszczała mu dzieci
na zewnątrz a swojemu psu kazała na niego szczekać. Więc szczekał. Ten piesek jest
bardziej pocieszny niż groźny ale w jednym z miast zachodniej Polski dziadek
alienujący spuszcza przeciwko alienowanemu Tacie dobermany. Podlewa trawnik i
śmieje się przy tym, że mu synka nie wypuści.
Najbardziej alienującym z dzieci alienujących jest dziecko które pojawia się w nowej
rodzinie „rodzica” alienującego. Chłopczyk alienowany (pochodzący z pierwszego
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związku „rodzica” alienującego) będzie go bił grzechotką po głowie ale jak działa taki
dzidziuś na dziewczynki sama Pani wie bo pisała, że Natalcia nie chce wracać do
„ojca” bo zakochała się w Pani nowym dziecku. Kiedy alienowana dziewczyna
zaczyna się malować nie wzbudzi zachwytu koleżanek jak przyjdzie z wózkiem
wypełnionym nowym bratem lub siostrą na wspólne włóczenie się po okolicy. Ale w
wieku od 5 do 11 lat dziewczynki marzą o żywej laleczce bo będą mogły wtedy na serio
bawić się „w mamę”. Jeśli są poddawane procesowi alienacji rodzicielskiej nowy
przychówek bardzo szybko wypiera z ich serca odcinanego od nich Rodzica. Mówią
Tacie, że muszą, a później już, że wolą zajmować się bratem niż z nim rozmawiać czy
się spotkać. Dlatego mamy do czynienia z dziećmi alienującymi z którymi muszą
rywalizować Rodzice alienujący o uczucia i czas.
W Pani przypadku spodziewać się można intensyfikacji zachowań alienujących ze
strony byłego męża ponieważ z dzidziusiem z następnego związku nabrała Pani w
oczach Natalci atrakcyjności.
Podsumowując, jeśli odpuści Pani teraz to nigdy się nie doczeka aż dzieci z r o z u m i
e j ą. W Polsce jest kilkanaście milionów takich bezskutecznie czekających aż dzieci z
r o z u m i e j ą. A setki milionów już umarło nie doczekawszy się tego, bo przecież
sędziowie antyrodzinni kreują alienacją rodzicielką nie od wczoraj, nie od roku ale od
dekad. Pierwsze stowarzyszenie praw ojca powstało za Gomułki. Kiedy rządził
towarzysz „Wiesław”.
Można wnosić do sądu o zwolnienie z kosztów apelacji. Fundacja Obrony Praw
Dziecka Kamaka często wnosi o to w imieniu Podopiecznych. Powinna też Pani
pozwolić nam szukać dofinansowania i sponsora do realizacji pełnego wachlarza form
pomocy Bartuli i Natalci ale – jak już o tym pisałem - wymaga to przystąpienia przez
nas do co najmniej jednej z Pani spraw sądowych.
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Z wyrazami szacunku,
Za Fundację Obrony Praw Dziecka Kamaka

Krzysztof Mariusz Kokoszka
Biegły z zakresu problematyki alienacji rodzicielskiej
Pełnomocnik Obywatelskiego Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej
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Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000341653, NIP 8681951946, REGON 121279362
Tel. 606-515-686
www.opiekawspolna.org, www.opiekawspolna2.pl.tl

Siedziba:
32-700 Bochnia, ul. H. Modrzejewskiej 29
Oddziały krajowe, między innymi, w:
Suchej Beskidzkiej, Krakowie, Wrocławiu, Trzebnicy, Bydgoszczy, Toruniu, Zielonej Górze,
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Gorzowie Wielkopolskim, Opolu, Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Krośnie, Olsztynie,
Poznaniu, Częstochowie, Żywcu.
Oddziały zagraniczne:
Los Angeles - Silicon Valley (USA), Londyn, Lancaster (Wielka Brytania), Wenecja, Punta Sabioni,
Trepporti (Włochy), Agadir (Maroko)

Przy Fundacji OPD KAMAKA OPP działają:
1. Centrum Mediacji i Negocjacji Sądowych;
2. Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych, wydający opinie dla sądów, zgodnie
z koncepcją równości, niedyskryminacji, opieki wspólnej i dobra dziecka - opinie oparte na
wynikach badań naukowych, między innymi, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i
zgodne z dwudziestoletnim doświadczeniem biegłych Fundacji Obrony Praw Dziecka w
przeciwdziałaniu alienacji rodzicielskiej. Jest to JEDYNY w skali nie tylko ogólnopolskiej,
ale również europejskiej, instytut naukowy dysponujący garniturem AUTORSKICH testów
i innych narzędzi diagnozujących zjawisko alienacji rodzicielskiej, jego natężenie oraz
intensywność. A także powiązane ze zjawiskiem alienacji rodzicielskiej elementy, tj. ZDA,
ZA”M”, ZAT, PAS, ZAB, ZAD, ZAC, SStr, DPU i inne.
3. Kancelarie adwokackie. Z Fundacją OPD KAMAKA OPP współpracuje kilkuset adwokatów i
aplikantów adwokackich w całej Polsce.
4. Kancelarie radców prawnych. Z Fundacją OPD KAMAKA OPP współpracuje, w całej
Polsce, kilkuset radców prawnych i ich aplikantów.
5. Kancelarie mediatorów sądowych zrzeszonych
Sądowych przy Fundacji OPD KAMAKA OPP.

w Centrum

Mediacji

i

Negocjacji

6. Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy na tle alienacji rodzicielskiej (dla dzieci i
dorosłych) 606-515-686, którego personel specjalizuje się w przeciwdziałaniu alienacji i
przemocy rodzicielskiej, ale podejmuje się też rozwiązywania innych problemów,
zgłaszanych przez osoby dzwoniące, w ich aspektach prawnych, psychologicznych i
socjalnych. - Całodobowy. Jeśli jest, z jakiś ważnych powodów wyłączony, prosimy
zadzwonić po pewnym czasie.
7. Teatr KAMAKA, który rozpowszechnia w społeczeństwie wiedzę na temat patologii ZjAR
poprzez siłę artystycznego przekazu.
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8. Wydawnictwo Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP. Obecnie prowadzimy
sprzedaż wysyłkową książek: „Alienacja rodzicielska w Polsce i
sposoby jej

przeciwdziałania”, „Więzienia dla dzieci w Polsce”, „Przemoc w zjawisku alienacji
rodzicielskiej”, „Dzieci alienowane”, „Zespół Alienującej „Matki”, „Wiersze dla syna” –
będąca poetyckim zapisem przeżyć dorosłej ofiary alienacyjnej przemocy psychicznej.
Całkowity zysk z ich sprzedaży jest przeznaczany na przeciwdziałanie alienacji
rodzicielskiej.

9. W Suchej Beskidzkiej i w innych miejscach prowadzimy Domy Ucieczki dla
Przemocy Alienacyjnej i Ośrodki Wsparcia Więzi Rodzinnych. Szczegóły na
portalach.

Ofiar
naszych

10. Organizujemy, na łonie natury, wczasy terapeutyczne dla
przeżywających kryzys małżeński rodziców.

się

rozwodzących

Listy pocztowe i wezwania prosimy kierować na adres:
Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA
Organizacja Pożytku Publicznego
32-700 Bochnia, ul. Heleny Modrzejewskiej 29
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