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1. Czy życzą sobie Państwo abym stawił się na rozprawie __________ 

bo nie wiem czy mam rezerwować termin? Ważne dla wygranej jest 

również vitness prep, czyli to żebym zdążył przygotować Państwa w 

zakresie tego co macie mówić na posiedzeniu sądu i jak macie 

mówić. 

2. Ze względu na dynamikę procesu mediacyjno-terapeutycznego lepiej 

żebym podjął rozmowy z _____________ ____________jak 

najszybciej. 

3. Jeżeli nie mają Państwo czasu i/lub sił i/lub ochoty i/lub czasu na 

przygotowanie i przesłanie mi akt sprawy i innych dokumentów - nie 

jest to aż takie konieczne bo - tak jak już to tłumaczyłem Państwu - 

przejawy alienacji rodzicielskiej są takie same w każdym ze 

zbadanym przeze mnie przypadków, a nawet jeśli udowodnicie 

Państwo "matce" chorobę psychiczną albo ona udowodni chorobę 

psychiczną Wam - i tak będę uważał, że najlepszym rozwiązaniem 

dla dziecka jest opieka wspólna z podziałem dni wolnych od nauki 

szkolnej na pół i prawem (nie obowiązkiem) do zabierania syna ze 

szkoły przez Ojca codziennie i odprowadzania go do "matki" 

najpóźniej do godziny 19.00. Chociażby dlatego, że dzieci osób 

chorych psychicznie mają predyspozycje genetyczne do tego, że też 

zachorują i im wcześniej zobaczą co im grozi jeśli nie będą brały w 

takim wypadku leków tym lepiej. 
 
 

 

 

Z wyrazami szacunku, 
 

 

Krzysztof Mariusz Kokoszka 

Tel. 606-515-686 

Specjalista z zakresu problematyki alienacji rodzicielskiej i sposobów jej przeciwdziałania 
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z zespołem Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka realizująca działalność pożytku 

publicznego 

 

 

www.opiekawspolna.org 

www.opiekawspolna2.pl.tl 

 

mediacje, negocjacje, poradnictwo prawne i psychologiczne, terapia rodzinna, małżeńska, 

indywidualna, problemy wychowawcze z dziećmi, przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej, 

lobbing na rzecz zmian prawa 

 

 
 

 

 

 


