Fundacja Heli
Pomagamy dzieciom dotkniętym przemocą
psychiczną alienacji rodzicielskiej.

Alienacja Rodzicielska to cierpienie dzieci
spowodowane zachowaniami rodziców.
•

Alienacja rodzicielska to zespół świadomych lub nieświadomych
zachowań rodzica;

•

Alienacja rodzicielska to zaburzenia w relacji pomiędzy dzieckiem, a
drugim rodzicem na skutek niewłaściwych postaw jednego lub obojga
głównych opiekunów w sytuacji rozchodzenia się rodziców;

•

Postępowanie alienujące to m.in.: ograniczenie fizycznego kontaktu z
rodzicem, manipulacja uczuciami dziecka, szantaż emocjonalny,
dyskredytacja drugiego rodzica i przekonywanie dziecka o braku miłości
i zainteresowania z jego strony.

Skutki u dzieci są dramatyczne:
•

permanentna frustracja i poczucie winy oraz odpowiedzialności za
stan psychiczny rodzica, z którym żyją.

•

nauczanie nienawiści do drugiego rodzica jest równoznaczne z
zaszczepieniem dziecku nienawiści do samego siebie;

•

przekonanie, że wyalienowany rodzic ich nie kochał ani nie chciał i
doświadczają poważnego poczucia winy związanego ze zdradą
wyalienowanego rodzica;

•

uczucia u dzieci, że są bezwartościowe, wadliwe, niekochane,
niechciane, zagrożone i wartość swoją odnajdują jedynie w
zaspokajaniu potrzeb drugiej osoby;

•

niska samowystarczalność, brak autonomii i utrzymująca się
zależność od alienującego rodzica sprawiają, że nie są w stanie
usamodzielnić się w dorosłym życiu;

Skutki u dzieci są dramatyczne:
•

wyalienowane dzieci przejawiają poważne zaburzenia psychospołeczne
np. zakłócony rozwój społeczno-emocjonalny, brak zaufania w związkach,
fobia społeczna i izolacja społeczna, a także problemy z budowaniem
trwałych więzi i relacji;

•

Istotą alienacji według praktyków i badaczy z Family Separation Clinic,
Karen i Nick’a Woodall, jest utworzenie w umyśle dziecka dwóch
światów – dobrego i złego. Pierwszy jest światem rodzica
preferowanego – całkowicie dobry i idealizowany. Drugi to świat
rodzica alienowanego i jest to świat zły.

Jak możemy pomóc dzieciom:
-

budzić wrażliwość społeczną na losy dzieci, których rodzice się rozstają;

-

uczyć postawy czujności i troski wobec ich zdrowego rozwoju i poczucia
bezpieczeństwa;

-

zachęcać do gotowości do reagowania i działania w sytuacjach, kiedy
dzieje im się krzywda nie tylko fizyczna, ale także psychiczna.

-

dążyć do tego, aby każde dziecko dotknięte rozstaniem rodziców
zostało otoczone opieką nie tylko najbliższych, ale także Państwa,
placówek oświatowych, psychologów i terapeutów, kuratorów, którzy
mogą mieć realny wpływ na sytuację każdego młodego człowieka –
zwłaszcza wtedy kiedy dorośli nie potrafią dojść do porozumienia i
walczą za amunicję biorąc sobie emocje dziecka.

Dziecko ma możliwość zintegrowania tych rozdartych
części umysłu tylko wtedy, gdy uda się
uwolnić przepływ zdrowych doświadczeń od dziecka
do odrzuconego rodzica i w drugą stronę – od rodzica
do dziecka.
Potrzebuje obojga rodziców
Chce kochać i być kochane

Poddane przemocy psychicznej
wymaga pomocy specjalisty
Doświadcza rozdarcia/
rozszczepienia ego pod
wpływem alienacji
rodzicielskiej
Reaguje na konflikty rodziców i ponosi krzywdę
Oddzielone od jednego z rodziców
nie będzie rozwijać się zdrowo

WSPIERAJ NAS, POMÓŻ, PROMUJ, DZIAŁAJ Z NAMI, MÓW
O NAS. POWIEDZ ALIENACJI RODZICIELSKIEJ „ŻEGNAJ”!!!
DLA DZIECI, DLA RODZIN, DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ.

www.fundacjaheli.pl
https://zrzutka.pl/profil/fundacja-heli-985519

