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Síndrome
de
alienação
parental
de
Gardner:

Receber!

Você foi falsamente 

acusado de alienação 
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No início deste ano, os 

defensores da 

alienação parental 

�zeram uma petição 

ao governo escocês 

para reconhecer a 

Síndrome de Alienação 

Parental (SAP) como 

parental? 

LEIA AQUI

Você está lutando com a preocupação e o estresse de tudo isso? Você não 
está sozinho x

Seu ex cruel está tentando 

separá-lo de seu �lho e 

sabotar seu 

relacionamento com ele?

AJUDA AQUI
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uma forma grave de 

abuso psicológico 

infantil. A síndrome foi 

rejeitada várias vezes 

na legislação e foi 

rejeitada rapidamente 

mais uma vez, assim 

como sua irmã sub-

reptícia, Alienação 

Parental (PA). PAS e 

PA não são termos 

apreciados na Escócia 

e, durante os debates, 

um ministro falou da 

alienação parental 

como uma arma bem 

conhecida nos 

tribunais de família no 

contexto de violência 

doméstica. Isso está 

em total contraste com 

as opiniões sobre os 

termos nas câmaras; 

alienação parental é o 

rótulo mais popular da 

cidade. É a galinha dos 

ovos de ouro da 

indústria dos tribunais 

de família e a teoria da 

síndrome é 

introduzida 

sorrateiramente no 

Você gostaria de

receber

notificações de

postagem no

blog?

Endereço de e-mail

SIM POR FAVOR!

DOAR

Preocupado com o 

relatório de um advogado 

inescrupuloso do tribunal 

de família, assistente 
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tribunal sob disfarces 

na maioria das 

disputas de custódia 

contestadas.

A síndrome foi criação 

de um psiquiatra 

americano de má 

reputação e repórter 

da corte, Richard 

Gardner. Ele inventou 

uma teoria há trinta 

anos com o único 

propósito de dar uma 

defesa aos 

molestadores de 

crianças e retratar seu 

acusador como um 

mentiroso patológico 

hostil, vingativo. A 

teoria de Gardener foi 

desacreditada por 

especialistas de 

renome mundial que 

perceberam seu 

disfarce. Gardner mais 

tarde se esfaqueou até 

a morte com uma 

grande faca em um 

ataque frenético, 

levantando muitas 

questões sobre sua 

social, terapeuta ou 

psicólogo?

AJUDE AQUI!

Aprenda como se 

comunicar com seu ex 

abusivo e com o tribunal e 

como reagir 

estrategicamente à 

injustiça, em vez de se 

defender dela, para obter 

um resultado bem-

sucedido e obter a 

proteção de que você 

precisa para seu �lho
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saúde mental e 

sanidade; ele tinha 

opiniões alarmantes 

sobre o abuso sexual 

de mulheres e crianças 

e era claramente um 

homem muito doente.

Alguns podem dizer 

que Gardner riu por 

último. Sua síndrome 

da junk science 

prejudicou 

catastro�camente as 

mulheres por décadas . 

Os discípulos de 

Gardner perceberam 

que sua criação 

apresentava uma 

oportunidade lucrativa 

e uma indústria se 

desenvolveu a partir 

de então; o modelo de 

negócios foi 

implantado no exterior 

pelos membros da 

Association of Family 

and Concilliation 

Courts (AFCC) . As 

mulheres que 

ousassem deixar um 

relacionamento 

MAIS POPUL… INFORMAÇÕ…

AJUDA PARA … CO-PAIS CO…

CONTROLE C…
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abusivo agora se 

tornariam alvos fáceis 

à espera que os papéis 

do tribunal passassem 

por sua porta, já que os 

defensores da 

alienação parental 

encorajavam os 

agressores domésticos 

a buscarem os pais ou 

custódia 

compartilhada, 

usando seus serviços.

Hoje, nos tribunais de 

família em todo o 

mundo, as mulheres 

ainda são 

desacreditadas e o 

processo enganoso 

continua. Mulheres 

são prejudicadas e 

assassinadas quando 

recebem ordens do 

tribunal para serem 

"co-pais" com seu 

agressor , e crianças 

aterrorizadas 

continuam a ser 

forçadas a ir para a 

casa do perpetrador 

perigoso. Um número 
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impressionante de 

crianças, dano 

colateral da criação 

cruel de Gardner, 

foram abusadas e 

assassinadas , e até 

mesmo cometeram 

suicídio como 

resultado. É claro que 

as intervenções e 

tratamentos de 

Gardner estão focados 

em punir a mãe e 

recompensar o pai, 

não fornecendo a 

melhor solução para o 

�lho.

Ao longo dos anos, as 

atitudes da sociedade 

em relação ao abuso 

evoluíram. Antes algo 

considerado um 

assunto privado da 

família, o abuso 

doméstico e o abuso 

infantil tornaram-se 

agora uma 

preocupação 

signi�cativa para os 

governos. À medida 

que as atitudes 



19/11/2021 18:50 Síndrome de Alienação Parental de Gardner: O Vergonhoso Ganso de Ouro dos Tribunais da Família - Rachel Watson Insight

https://www.rachelwatsonbooks.com/blog1/parental-alienation-the-shameful-golden-goose?fbclid=IwAR1t9TrNbzGUxc35ntPgj8X6XomXgLrgya… 8/15

evoluíram, também 

evoluíram as táticas de 

marketing dos 

proponentes da 

alienação parental; 

todo o risco de ser 

rotulado como 

Gardner foi; um 

simpatizante pedó�lo. 

Abandonar o 'S' e dar à 

síndrome de alienação 

parental uma nova 

fachada foi um 

trocador de jogo; deu a 

seus proponentes 

outra oportunidade de 

tentar transformá-lo 

em legislação mais 

adiante e em outros 

países.

Grupos de direitos dos 

pais na Escócia 

mudaram de nome e 

apresentaram uma 

imagem de gênero 

neutro, e os 

'especialistas' em 

alienação parental 

mudaram de direção 

depois que pesquisas 

acadêmicas 
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expuseram seus 

motivos . Muitos 

advogados e 

pro�ssionais de saúde 

mental agora retratam 

a alienação parental 

como um 'fenômeno 

relacional'. A 

sociedade foi rápida 

em aceitar a ideia; é 

compreensível, todos 

nós conhecemos mães 

e pais que às vezes se 

comportam mal e 

abusam - o que os 

proponentes deixam 

de mencionar às 

mulheres, 

celebridades e 

ministros do governo 

que tentam atrair para 

o exército é a trapaça 

ligada ao rótulo PAS e 

o fato de que apenas o 

rótulo mudou, nada 

mais.

Os mesmos 

proponentes que se 

bene�ciam 

ideologicamente, 

politicamente e 
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�nanceiramente do 

golpe de ganhar 

dinheiro da vara de 

família , permanecem 

implacáveis   em sua 

determinação de 

manter as mulheres 

sob o controle de 

homens abusivos e 

manter os direitos do 

pai sobre seus �lhos . 

Nos bastidores, o 

lobby da alienação 

parental tenta 

furtivamente 

implementar políticas 

autossu�cientes e 

prejudiciais para 

vítimas de violência 

doméstica e crianças e 

continua a encorajar 

os perpetradores de 

abusos �agrantes a 

lutar pela custódia 

total. Nesse ínterim, 

nos tribunais de 

família, eles ainda 

recomendam e usam 

as abordagens, 

intervenções e 

tratamentos 
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prejudiciais de 

Gardner . 

Se Gardner estivesse 

vivo hoje, ele estaria 

olhando no espelho, 

apaixonado por seu 

próprio re�exo e 

contemplando com 

alegria o dano 

avassalador que sua 

obra-prima PAS 

causou. Ele estaria 

cumprimentando os 

membros do AFCC e 

outras pessoas com 

ideias semelhantes por 

seu admirável 

desempenho e 

realizações. Para o 

rótulo, a alienação 

parental não é usada 

apenas para negar o 

abuso sexual, mas 

também para negar 

todas as formas de 

abuso em um tribunal. 

O agressor só precisa 

insinuar a alienação 

dos pais e isso 

dominará o caso acima 

de tudo; a alegação 
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cruzada prejudicial 

não requer nenhuma 

evidência para apoiá-

la. Os tribunais nem 

mesmo precisam de 

um 'especialista' em 

saúde mental para 

diagnosticar; 

advogados estão 

in�uenciando as 

opiniões das crianças, 

os juízes negam às 

crianças seus direitos 

de participaçãoe então 

declaram a alienação 

como a razão para o 

tratamento brutal e as 

punições que se 

seguem.

Os ministros do 

governo estão 

implementando uma 

legislação progressiva 

, mas o governo deve 

permanecer em alerta 

máximo se desejar 

consertar o sistema 

falho dos tribunais de 

família. Pois a Escócia 

não pode levar a sério 

a violência contra as 



19/11/2021 18:50 Síndrome de Alienação Parental de Gardner: O Vergonhoso Ganso de Ouro dos Tribunais da Família - Rachel Watson Insight

https://www.rachelwatsonbooks.com/blog1/parental-alienation-the-shameful-golden-goose?fbclid=IwAR1t9TrNbzGUxc35ntPgj8X6XomXgLrgya… 13/15

mulheres e se tornar o 

melhor lugar do 

mundo para uma 

criança crescer , ao 

mesmo tempo que 

permite ao judiciário 

punir as mães 

protetoras e forçar o 

contato ou a 

transferência da 

custódia para 

criminosos conhecidos 

.

Os abusadores 

narcisistas coercitivos 

vencem muitas 

batalhas ao longo dos 

anos, mas raramente 

riem por último. Eles 

não podem manter sua 

farsa para sempre; eles 

podem se tornar 

gananciosos e 

complacentes e se 

autodestruir. A crise 

dos tribunais de 

família na América foi 

recentemente 

comparada ao 

escândalo de abusos da 

Igreja Católica , é um 
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2 curtidas

F o n t e :

h t t p s : / / w w w . r a c h e l w a t s o n b o o k s . c o m / b o o k s

vulcão esperando para 

entrar em erupção. 

Histórias chocantes de 

tribunais de família 

estão surgindo em 

todos os países onde a 

ideologia perturbadora 

insidiosamente se 

espalhou, se enraizou 

e se infeccionou. Os 

feridos estão juntando 

forças, levantando 

suas vozes e tendo a 

galinha dos ovos de 

ouro na mira de sua 

arma. Eles podem não 

ter tido voz durante os 

procedimentos do 

tribunal de família, 

mas agora têm voz e 

pretendem usá-la.

Compartilhado
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← Alienaç… Como os t…

Vamos nos conectar!


