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Psycholog.pro - nowoczesny katalog stron!
Psycholog.pro - nowoczesny katalog polskich gabinetów psychologicznych i psychiatrycznych. Znajdziesz u nas informacje o
dobrych psychologach, psychoterapeutach oraz psychiatrach wraz z odnośnikami do firmowych witryn www. Kategoryzacja
wg miast pozwala na efektywne odszukanie wybranego specjalisty. Jeśli jesteś psychologiem (psychiatrą, terapeutą),
możesz dodać informacje o swojej prakatyce, klikając w zakładkę "Dodaj stronę".

Mapa katalogu
Na skróty: Psycholog Warszawa • Psycholog Katowice • Psycholog Gdańsk • Psycholog Kraków • Psycholog Łódź •
Psycholog Wrocław • Psycholog Poznań

Kontakt

Okienko reklamowe:
Gabinet Psychoterapii Psychoanalitycznej
Emilia Jurewicz

Psycholog.pro - wybierz kategorię:

Ośrodek psychoterapii Promente

Gabinety na Jeżycach
Dolnośląskie »
Jelenia Góra (1)
Kudawa-Zdrój (1)
Kłodzk o (3)
Legnica (2)
Trzebnica (1)
Zobacz inne podk ategorie »

Lubuskie »

Zobacz inne podk ategorie »

Statystyki katalogu:
Opolskie »

Stron: 413

Podkategorii: 88
Stron oczekujących: 68

Zobacz inne podk ategorie »

Gości online: 14
IP:

Pomorskie »
Gdańsk (8)
Gdynia (7)
Lębork (1)
Sopot (0)
Słupsk (0)
Zobacz inne podk ategorie »

BL:
PR:

Linki:
Psycholog Włocławek
Psychologia - co to znaczy?
Ustawienia rodzinne

Śląskie »

Warmińsko-Mazurskie »
Elbląg (4)

Blogi, portale psychologiczne

Giżyck o (3)
O lsztyn (4)
Pisz (0)

Bełchatów

Zobacz inne podk ategorie »

Częstochowa
Pruszków
Aleksandrów Łódzki

Bydgoszcz (7)

Chełm (2)
Lublin (14)
Zam ość (0)

Zobacz inne podk ategorie »

Zobacz inne podk ategorie »

O strołęk a (0)
Piastów (3)
Pruszk ów (4)
Płock (0)
Radom (0)
Zobacz inne podk ategorie »

Małopolskie »
Krak ów (33)
Kłaj (1)
Nowy Sącz (4)
Rabk a-Zdrój (1)
Tarnów (1)
Zobacz inne podk ategorie »

Jarosław (2)
Krosno (1)
Nisk o (1)
Przem yśl (1)
Rzeszów (5)
Zobacz inne podk ategorie »

Podlaskie »
Białystok (6)
Suwałk i (0)
Łom ża (0)
Zobacz inne podk ategorie »

Poradnie Internetowe »
Psycholodzy on-line (3)

Poza Polską »
Inne (0)
Londyn (4)

Zobacz inne podk ategorie »
Zobacz inne podk ategorie »

Strony psychologiczne »

Bielsk o-Biała (2)
Bytom (2)
Chorzów (0)
Cieszyn (2)
Częstochowa (4)
Zobacz inne podk ategorie »

Top 5 kategorii:

Toruń (7)
W łocławek (1)

Podkarpackie »

Kędzierzyn-Koźle (2)
Krapk owice (1)
Nysa (0)
O pole (4)

Kategorii: 19

Gabinet Psychoterapii Psychoanalitycznej
Emilia Jurewicz
Lubelskie
»

Mazowieckie »

Gorzów W ielk opolsk i (1)
Żary (2)
Zielona Góra (9)

Reklama Twojej strony TUTAJ!

Psycholog, psychoterapeuta Gestalt w
Poznaniu
Krzysztof Juchacz»
Kujawsko-Pomorskie

Świętokrzyskie »

Blogi, portale
psychologiczne (12)
Zaburzenia i choroby psychik i (8)

Kielce (4)
O strowiec Świętok rzysk i (0)
Sandom ierz (0)

Zobacz inne podk ategorie »

Zobacz inne podk ategorie »

Wielkopolskie »
Kalisz (0)
Konin (2)
Kościan (2)
O bornik i (2)
Poznań (35)
Zobacz inne podk ategorie »

Zachodniopomorskie »
Czaplinek (0)
Koszalin (4)
Kołobrzeg (0)
Szczecin (6)
Zobacz inne podk ategorie »

Łódzkie »
Alek sandrów Łódzk i (1)
Bełchatów (2)
Pabianice (0)
Piotrk ów Trybunalsk i (0)
Łódź (24)
Zobacz inne podk ategorie »

Tagi:

a ·b·c·d·e ·f·g·h·i·j·k·l·m·n·o ·p·q·r·s ·t·u·v·w ·x·y·z

terapia małżeńska (5), uzależnienia (6), integracja sensoryczna (4), gabinet psychologiczny. (9), psychoterapia
psychodynamiczna (9), badania psychologiczne (6), terapia grupowa (5), psychoterapia Wrocław (6),
psychoterapia indywidualna (12), bulimia (9), WARSZTATY. (5), coaching. (8), anoreksja (6), terapia

rodzinna (9), Gestalt. (16), psychoterapia Poznań (5), gestalt (12), psycholog warszawa (11),
psychoterapeuta kraków (5), logopeda (7), interwencja kryzysowa (4), badania psychotechniczne (5), warsztaty (5),
psycholog lublin (6), rozwój (4), DDA (11), dobry psycholog (5), stres (8), lodz (7), terapia par (8), ADHD (5), kryzys (9),
terapia uzależnień (7), psycholog Kraków (11), DDD (4), psycholog wroclaw (14), biofeedback (6), psychiatria
(5), psycholog dziecięcy (5), lęk (5)

Psycholog.pro - ostatnio dodane lub zmodyfikowane strony:
Gabinet Terapii Stresu i Psychodietetyki Wrocław Violetta Karys »
Gabinet Terapii Stresu i Psychodietetyki we Wrocławiu oferuje metody
diagnostyczno - terapeutyczne przywracania równowagi emocjonalnej i terapii
stresu, będących czynnikami tworzącymi niekorzystne stany emocjonalne i
dolegliwości psychosomatyczne.
Proponuje metody integrujace mózg i ciało z wykorzystaniem skutecznych
metod terapeutycznych. Oferta obejmuje psychoterapię,terapię stresu i
interwencję
kryzysową,konsultacje
Recall
Healing,
neuroterapię,
mikroskopową analizę kropli krwi, o...
Data dodania: 16 10 2012 · szczegóły wpisu »

Gabinety na Jeżycach »
Fritz Perls, twórca psychoterapii Gestalt, w nurcie której głównie pracujemy
powiedział: "MOJA METODA JEST ZBYT DOBRA, BY REZERWOWAĆ JĄ
WYŁĄC ZNIE DLA C HORYC H”. Powołując się na te słowa, psychologowie i
certyfikowani psychoterapeuci tworzący ośrodek „Gabinety na Jeżycach –
Psychoterapia i Rozwój”, świadczą pomoc psychologiczną zarówno osobom,
które cierpią z powodu różnego rodzaju zaburzeń jak również tym, które
szukając w życiu zmiany wybierają psychoterapię jako drogę rozwoju
osobistego.K...
Data dodania: 27 09 2012 · szczegóły wpisu »

Michał Andrzej Golombek - Psycholog »
Stroną z ofertą konsultacji psychologicznych prowadzonej przez
dyplomowanego psychologa z doświadczeniem. W ofercie psychoterapia,
coaching, konsultacje i testy psychologiczne. Istnieje możliwość odbycia
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konsultacji drogą internetową (via skype lub przez e-mail). Kontakt i
rejestracja pod telefonem 881 391 240
Data dodania: 27 09 2012 · szczegóły wpisu »

Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA »
Ośrodek oferuje kompleksową pomoc psychologiczną, terapeutyczną i
psychiatryczną dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom, prezentującym
trudności emocjonalne i psychiczne w różnorodnych aspektach życia (m.in.
Zaburzenia zachowania i emocji, Zaburzenia lękowe, Nadpobudliwość,
Zaburzenia ze spektrum autyzmu, Zaburzenia odżywiania, Zaburzenia
psychosomatyczne, Trudności szkolne). Świadczy pomoc także osobom
dorosłym, doświadczającym trudności w życiu osobistym i zawodowym. Zespół
ośrodka tworzą wyso...
Data dodania: 30 08 2012 · szczegóły wpisu »

NewDay Grupa Psychologiczno - Szkoleniowa »
Grupa Psychologiczno - Szkoleniowa NewDay świadczy usługi w zakresie
profesjonalnej pomocy specjalistów z dziedziny psychologii. Nasz zespół stale
się powiększa skupiając psychologów, psychoterapeutów, terapeutów
uzależnień, psychiatrów, pedagogów, logopedów oraz specjalistów z innych
dziedzin. Aby świadczone przez nas usługi były na najwyższym poziomie, nasi
specjaliści stale podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach,
seminariach, konferencjach oraz poddając swoją pracę superwizji...
Data dodania: 30 08 2012 · szczegóły wpisu »

Gabinet psychologiczny Inspiracje w Olsztynie »
Strona gabinetu psychologicznego - Inspiracje w Olsztynie oferującego pomoc
psychologiczną oraz sesje psychoterapii dla pacjentów dorosłych.Gabinet
prowadzi:- konsultacje psychologiczne- porady psychologiczne- interwencje
kryzysowe- mpsychoterapię indywidualnąKażdy pacjent może liczyć na
indywidualne podejście i pełną anonimowość. Witryna zawiera cennik otraz
niezbędne dane kontaktowe,
Data dodania: 29 08 2012 · szczegóły wpisu »

Psychoterapia indywidualna i par - Adam Kamiński »
Prowadzę psychoterapię indywidualną i par w Warszawie. Oferta skierowana
jest do osób pragnących zmiany, własnego rozwoju lub przeżywających
życiowe trudności.
Jeżeli: • borykasz się z problemami osobistymi czy rodzinnymi • nie radzisz
sobie z konfliktami• masz poczucie, że sprawy C ię przerastają• doświadczasz
kryzysu • byłaś(eś) ofiarą nadużycia • prześladują C ię natrętne myśli • masz
problemy z odżywianiem • doświadczasz stanów lękowych, depresyjnych •
niepokoi C ię nadmierny stres lub zm...
Data dodania: 20 08 2012 · szczegóły wpisu »

Ośrodek psychoterapii Promente »
Jesteśmy zespołem psychoterapeutów z dużym doświadczeniem w
prowadzeniu terapii indywidualnej oraz par.
Naszym głównym celem jest wspieranie pacjentów w rozwiązywaniu
problemów jakie napotykają na swej ścieżce przez życie, pomoc w
odnalezieniu i zrozumieniu przyczyn trudności oraz ich eliminowanie w procesie
psychoterapii.
Oferujemy profesjonalną pomoc (psychoterapia i pomoc psychologiczna)
osobom oraz parom, które:
- cierpią z powodu kryzysów życiowych, depresji, objawów ne...
Data dodania: 18 08 2012 · szczegóły wpisu »

Gabinet Psychoterapii Psychoanalitycznej Emilia Jurewicz »
Psychoterapia psychoanalityczna to rozmowa terapeuty i pacjenta. Jednak
rozmowa ta różni się od tych, które zwykle prowadzimy. Nastawiona jest ona
na zrozumienie pacjenta biorąc pod uwagę jego myśli, skojarzenia, sny,
historię życia, wspomnienia, wszystko to, co przychodzi pacjentowi do głowy, a
nawet wydaje się nieistotne. Poprzez to terapeuta pomaga pacjentowi ujrzeć
naturę problemu, znaleźć jego przyczyny, a pacjent może sam zdecydować na
ile chce zmieniać dany obszar swojego życia. W psychot...
Data dodania: 16 08 2012 · szczegóły wpisu »

Psycholog, psychoterapeuta, mgr Dagmara Czarna »
Zapraszam młodzież i osoby dorosłe na indywidualną oraz profesjonalną
psychoterapię psychodynamiczną. Pomagam osobom w różnych kryzysach
życiowych, więcej informacji znajdziecie Państwo na mojej stronie internetowej
www.psycholog-wroclaw.org. Rejestracja do gabinetu telefoniczna i mailowa:
tel: 693 037 135, email: dagmaraczarna@vp.pl
Data dodania: 16 08 2012 · szczegóły wpisu »

Psychoterapia Warszawa - Anna Babicz »
Psychoterapeuta pracujący w nurcie systemowym oferujący pomoc w
przypadku trudności w relacjach rodzinnych, partnerskich, trudnościach
wychowawczych. W ofercie również psychoterapia indywidualna, konsultacje,
pomoc w sytuacjach kryzysowych (trauma, żałoba, depresja), mediacje oraz
pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym. Pracuje z osobami
dorosłymi i młodzieżą.
Data dodania: 15 08 2012 · szczegóły wpisu »

Psycholog Swietłana Górka »

Psycholog Swietłana Górka

C entrum Terapeutyczne i Szkoleniowe mgr Swietłany Górki jest miejscem w
którym
znajdziecie
Państwo
profesjonalną
pomoc
psychologiczną,
psychoterapeutyczną
oraz
bogatą
ofertę
szkoleń
i
warsztatów
psychoedukacyjnych.
Zajęcia prowadzone są przez licencjonowanego psychoterapeutę z dużym
doświadczeniem zawodowym w terapii par, osób dorosłych, terapii dzieci w
wieku szkolnym, młodzieży oraz interwencji kryzysowej.
Pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych prowadzona...

Data dodania: 11 08 2012 · szczegóły wpisu »
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SIGNUM Pracownia Psychoterapii »
C zujesz, że w Twoim życiu potrzebna jest zmiana?
Odczuwasz lęk, smutek, cierpienie?
C zujesz się nieszczęśliwy, zniechęcony?
Odczuwasz silny niepokój, napięcie bez wyraźnej przyczyny?
Doświadczasz trudności w relacjach z innymi ludźmi?
Masz kłopoty w życiu seksualnym?
Znalazłeś się w krytycznej sytuacji życiowej?
Pracownia Psychoterapii SIGNUM jest prywatną placówką oferującą
profesjonalną pomoc psychologiczną i psychoterapię dla dorosłych i młodzieży.
Data dodania: 09 08 2012 · szczegóły wpisu »

Pracownia Psychologiczna Marty Kundery badania kierowców »
Szanowni Państwo jestem psychologiem transportu. Od kilku lat specjalizuję
się w szeroko rozumianej psychologii pracy. Zapraszam do korzystania z
moich usług. Wykonuję badania i konsultacje psychologiczne dla:
•badania
•badania
•badania
•badania

kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,
instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
operatorów wózków widłowych,
kierowców skierowanych przez policję.

Wszystkie firmy zatrudniające osoby na stanowiskach wymagających...
Data dodania: 07 08 2012 · szczegóły wpisu »

Gabinet Psychologiczny/Barbara Suchańska »
Profesjonalna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla osób
przechodzących kryzys, ale też zmagających się z długotrwałym bólem
psychicznym lub brakiem satysfakcji z relacji z innymi ludźmi. Konsultacje
psychologiczne, psychoterapia indywidualna osób dorosłych, terapia par i
mediacje rodzinne.
Data dodania: 07 08 2012 · szczegóły wpisu »
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