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Rodzic sprawujący opiekę w relacji z 
dzieckiem 

Zachowania werbalne 
• krytyka drugiego rodzica,  
• negatywna interpretacja jego 

zachowania, 
•  wspomnienia związane z 

rodzicem, które dziecko nie 
może pamiętać, 

• konfrontowanie i cytowanie 
pism procesowych drugiego 
rodzica, 

• Namawianie dziecka, by samo 
odmówiło spotkania, 

• szantaż emocjonalny 

Inne zachowania 

• niewerbalne (płacz, smutek, 
zdenerwowanie, niepokój) 

• planowanie atrakcji w czasie 
spotkania dziecka z drugim 
rodzicem,  

• informowanie dziecka o 
sposobie spędzania czasu 
przez resztę rodziny, gdy 
jego nie będzie 
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Rodzic sprawujący opiekę w relacji z 
drugim rodzicem 

• ograniczanie kontaktów, 

• oskarżanie, pretensje dotyczące jakości opieki, 

• napastliwe, prowokujące zachowania, 

• odmowa udzielania informacji o dziecku 

• wstrzymanie kontaktów 
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Rodzic sprawujący opiekę w relacji z 
otoczeniem zewnętrznym 

• Przedszkole, szkoła 

• Specjaliści (psycholodzy, pedagodzy), 

• Sąd 

• Policja 

• Rodzina i znajomi 
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Reakcje dziecka 

• Konflikt lojalności 

• Marudzi, odmawia wyjścia na spotkanie 

• Polaryzuje ocenę rodziców 

• Zmienia wspomnienia, ocenę 
dotychczasowych kontaktów 

• Przejmuje wspomnienia rodzica dominującego 

• Zarzuca drugiemu rodzicowi wymyślone czyny, 
krzywdy 
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Reakcje dziecka 

• zaczyna reagować nieadekwatnie na widok 
rodzica w szkole, przedszkolu 

• powiela negatywne treści o rodzicu w 
rozmowach z wychowawcą, psychologiem, 
pedagogiem, kuratorem, rówieśnikami 

• reaguje lękowo, obawiając się ze strony 
drugiego rodzica porwania, pobicia, zamykania 

• zeznaje zgodnie ze zgłoszeniem 
pierwszoplanowego rodzica 
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Reakcje rodzica alienowanego 

• Dezorientacja, próba wpływu na dziecko 

• Wniosek do Sądu, zgłoszenia na Policję 

• Próby siłowego zmuszenia dziecka do kontaktu 

• Wizyty w przedszkolu, szkole (często 
„potwierdzające” relacje pierwszoplanowego 
rodzica) 

• Wzajemne awantury z byłym partnerem 
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