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Witamy na forum psychologicznym

Witam
Jesteś nowy na forum ? Masz okazję przywitać się z innymi forumowiczami.
Zaburzenia

Kroki do wolności
C zysty optymizm, czytając to forum nie poznasz kolejnych objawów nerwicy czy depresji, wręcz przeciwnie. Przeczytasz jak ludzie walczą z zaburzeniami!

Depresja
Forum poświęcone depresji oraz C HAD. Jeżeli czujesz, że sam/a sobie nie radzisz, nie zwlekaj z napisaniem o tym. A jeżeli depresje masz za sobą - możesz podzielić się
wskazówkami.

Nerwica lękowa
Subforum poświęcone nerwicy lękowej.

Nerwica natręctw
Forum o nerwicy natręctw: doświadczenia, historie, pytania.

DDA/DDD
DDA/DDD (AC oA) - Dorosłe Dzieci Alkoholików / Dorosłe Dzieci rodzin Dysfunkcyjnych

PTSD - Zespół Stresu Pourazowego
Post-Traumatic Stress Disorder - PTSD - Forum wsparcia związane z tematem: stres pourazowy.

Schizofrenia
Subforum tematyczne związane ze schizofrenią. W tym miejscu można dyskutować na tematy związane z zaburzeniami schizofrenicznymi, psychozami etc.

Uzależnienia
Dział poświęcony uzależnieniom. Na forum dyskutujemy na tematy: alkoholizm, hazard, uzależnienie seksualne, uzależnienie od gier komputerowych, pracoholizm, palenie nikotyny
oraz inne.

Zaburzenia odżywiania
Anoreksja, napadowe objadanie się, bulimia.

Zaburzenia osobowości
Osobowość schizoidalna, psychopatia, osobowość chwiejna emocjonalnie, borderline, osobowość anankastyczna, osobowość zależna, inne

Pozostałe zaburzenia
Inne zaburzenia.
Pytania do psychologa

Odpowiedzi i pytania do psychologa
W tym dziale umieszczane są tematy, w których została udzielona odpowiedź przez psychologa współpracującego z forum nerwica.com. Dział jest zamknięty na nowe tematy. Do
tego miejsca trafiają wyselekcjonowane wątki z innych kategorii.

Psychoterapia w Krakowie Doświadczony psychoterapeuta psychiatra, psycholog w Krakowie elpis-psychoterapia.pl
Psychoterapeuta on-line Zmień swoje życie na lepsze i umów się na profesjonalną sesje on-line! psychoterapeuta.us/
Hipnoza z Gutkowskim Skutecznie i profesjonalne leczenie uzależnień. Dyskrecja (22) 622 4838 www.hipnoza.pl
Dyskusje

Leki
Masz pytanie związane z lekami ? C hcesz podzielić się 'wrażeniami' z innymi ? Farmakologia czy psychoterapia... ?
Poddział: Leki - Indeks leków

Medycyna niekonwencjonalna
Alternatywne sposoby leczenia. Akupresura, akupunktura, homeopatia, bioenergoterapia itp.

Miasta
Szukasz kogoś, z kim mógłbyś porozmawiać w cztery oczy? Myślisz, że w Twojej miejscowości tylko Ty masz nerwicę/depresję czy inne zaburzenia? Teraz masz okazję odnaleźć
bratnią duszę w Twojej okolicy.

Problemy w związkach i w rodzinie
Metody rozwiązywania konfliktów w związkach. Problemy oraz sposoby radzenia sobie z "trudnymi" partnerami. Przemoc w rodzinie.

Psychologia
Psychologia ogólnie. C iekawe książki, wymiana doświadczeń, ciekawe tematy.

Oferty
Gabinety, poradnie, psycholg, psychiatra... Reklamy, oferty, linki - od tego jest to subforum. Właściciele forum nie biorą odpowiedzialności za oferty tutaj przedstawiane. Forum ma
na celu ułatwienie odnalezienia pomocy osobom zainteresowanym.
Sprawy organizacyjne

Forum NERWICA.com
Informacje o forum, ogłoszenia, pytania do Administratorów, Moderatorów. itp.
Inne

Off-topic
Nic związanego z tematami 'nerwica', 'stres', 'depresja', 'psychologia' itd.
W końcu nie tylko psychologią człowiek żyje. ;)

Twórczość
Twórczość naszych Użytkowników. W tym subforum mamy okazję zaprezentować Użytkownikom nasze talenty i własne prace.
Poddziały: Literatura, Fotografia/Malarstwo/Rysunek/Rzeźba, Muzyka/Film, Inne

Zabawy
Różnego rodzaju gry oraz zabawy. Subforum powstało w celu odciążenia innych, bardziej merytorycznych działów, które były bombardowane nowymi postami.

Kosz
Hasiok.
Usuń ciasteczk a | Ek ipa
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Forum przegląda 198 użytkowników :: 31 zidentyfikowanych, 10 ukryci i 157 gości (dane z ostatnich 15 minut)
Najwięcej użytkowników online (495) było 03 sie 2012, 20:38
Zidentyfikowani użytkownicy: *Wiola*, Agusiek, aniołek, bedzie.dobrze, beladin, bittersweet, bvb25, dlaczego-ja?, Giada, Google [Bot], Google Ads [Bot], Gunia76, kkkk5712, Kruz, LATEK50, legero,
Majestic-12 [Bot], malinkajustynka, mariola40, Martynka33, Michuj, MSN [Bot], optymistyc, Saanna, siostrawiatru, skolatany, Snejana, Strzyga, tirzak, zannia, ziomek118118
Legenda :: A dministratorzy, Beta-testerzy, Eksperci, Moderatorzy globalni, IRC, Zarejestrowani użytkownicy

Statystyki
Liczba postów: 971776 | Liczba wątków: 22511 | Liczba użytkowników: 37949 | Najnowszy użytkownik: mewesn

Zaloguj
Nazwa użytkownika:
Nowe posty

Brak nowych postów

Hasło:

Zapam iętaj m nie

Zaloguj

Dział zablok owany
Administratorzy forum psychologicznego nie biorą odpowiedzialności za treści pisane przez Użytkowników.
Forum ma charakter informacyjny. Wszelkie decyzje odnośnie leczenia muszą być podejmowane w porozumieniu z lekarzem i za jego zgodą.
Forum jest prowadzone przez Nextweb Media Sp. z o.o.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptacje regulaminu.
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