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Sądownictwo w Polsce – diagnoza socjologiczna. 

 
I. 

Już od wielu lat mówię osobom, które zgłaszają się do mnie z prośbą o pomoc, że im 

współczuję bo stali się KLIENTAMI sądów. Nie tylko sądy ale i cały wymiar 

sprawiedliwości w ich przypadku zachowują się tak jak dobra firma kiedy „złapie” nowego 

klienta. Wtedy stara się:  

1. zaoferować mu jak najszerszy zakres usług i  

2. związać go ze sobą na całe życie a nawet na wiele pokoleń. Dlatego w McDonald’s 

mamy Happy meale i imprezy urodzinowe dla dzieci. Właściciele tych restauracji 

liczą, że dzieciaki wrócą do nich, już jako dorośli, chociażby z sentymentu. I co 

więcej, przyprowadzą też swoje dzieci! Podobnie działają polskie sądy. Wpędzają 

dzieci w urazy alienacji rodzicielskiej by potem, już w życiu dorosłym, do nich 

wróciły. Z chłopców alienowanych wyrastają ojcowie alienowani – częściej niż z 

chłopców którzy nie byli alienowani w dzieciństwie. A z dziewczynek alienowanych 

wyrastają matki alienujące – częściej niż z dziewczynek, które nie były alienowane w 

dzieciństwie: Nie wiedzą do czego potrzebny jest ojciec a jeśli były wychowywane 

przez nowego lub nowych partnerów „matki” nauczyły się, ze ojca biologicznego 

można poniżać, krzywdzić i znęcać się nad  nim. Z moich badań wynika też że matki 

alienujące którym w dzieciństwie odebrano ojca podświadomie mszczą się na 

własnych  dzieciach za swoją krzywdę poprzez odcinanie ich od taty. Dlatego sady nie 

chcą orzekać opieki wspólnej w 7 dni. Wola aby rodzice starali się o to lat 17. 

 

Sądy, jak i cały wymiar sprawiedliwości podlegają również zjawiskom: 

II. Biurokratyzacji, (…) 

III. Instytucjonalizacji (…),  

IV. Prawu które opisałem i nazwałem Prawem reakcji prawie równej akcji. (Z każdej dobrej 

rzeczy powstaje około 33 % przypadków złych. I z każdej złej powstaje około 33% dobrych.) 

(…) 

 

„Zamiast orzekać na podstawie tego, jak być powinno, sądy kotłują się w wąskim wachlarzu 

możliwości, jaki dają im ustawy. Prawo zostało odrealnione, oderwane od rzeczywistości. Nie 

chodzi już o to, by się na coś przydało. Nie jest instrumentem poprawiającym życie 

obywateli. Stało się narzędziem w rękach prawników za pomocą którego mogą”  

zapłacić za swoje życie na wysokim poziomie  

albo „możemy zapłacić za nasze chaty i samochody.” – Potwierdzenie swojej analizy 

znalazłem w ostatnim rozdziale Kasacji doktora nauk prawnych Remigiusza Mroza.  

(…) 
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mediacje, negocjacje, poradnictwo prawne i psychologiczne, terapia rodzinna, małżeńska, 

indywidualna, problemy wychowawcze z dziećmi, przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej, 

lobbing na rzecz zmian prawa 
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