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Alienacja rodzicielska to wyraﬁnowana forma przemocy
psychicznej, sposób na kontrolowanie i zemstę na byłym
partnerze, niestety z wykorzystaniem dziecka jako narzędzia i
swego sojusznika. Zdecydowana większość osób, którzy
alienują własne dzieci od drugiego rodzica i innych bliskich
osób, robi to z powodu własnych, egoistycznych pobudek,
złości, chęci odwetu a także z pazerności (alimenty, 500+).
Dziecku kaleczy się psychikę, odbiera normalne dzieciństwo,
zmuszając do wybrania pomiędzy rodzicami. To niszczy
poczucie jego wartości i powoduje nieunikniony konﬂikt
lojalnościowy. Przez najbliższą osobę dziecko uczone jest
nienawiści i pogardy do drugiego rodzica,najczęściej ojca.
Zamiast naturalnej potrzeby wyrażania i otrzymywania miłości
dziecku wlewa się do głowy kłamstwa i manipuluje nim.
Niewinna istota staje się przedmiotem-narzędziem w rękach
alienatora, obiektem potrzebnym do osiągnięcia swych celów.
Przemoc Alienacji Rodzicielskiej jest przestępstwem.
Dzieci powinny być przed nią szczególnie chronione.

#25kwietnia

Najlepszą ochroną dzieci przed alienacją rodzicielską jest
PIECZA NAPRZEMIENNA.
Powiedz o tym swoim znajomym.
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