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∆ρυγσ Αδδιχτιον Ανδ Τηε Βραιν|πδφασψµβολ φοντ σιζε 11 φορµατ
Ωηεν σοµεβοδψ σηουλδ γο το τηε βοοκσ στορεσ, σεαρχη σταρτ βψ σηοπ, σηελφ βψ σηελφ, ιτ ισ ρεαλλψ προβλεµατιχ. Τηισ ισ ωηψ ωε πρεσεντ τηε βοοκ χοµπιλατιονσ ιν τηισ ωεβσιτε. Ιτ ωιλλ υνχονδιτιοναλλψ εασε ψου το σεε γυιδε δρυγσ αδδιχτιον ανδ τηε βραιν ασ ψου συχη ασ.
Βψ σεαρχηινγ τηε τιτλε, πυβλισηερ, ορ αυτηορσ οφ γυιδε ψου ιν ποιντ οφ φαχτ ωαντ, ψου χαν δισχοϖερ τηεµ ραπιδλψ. Ιν τηε ηουσε, ωορκπλαχε, ορ περηαπσ ιν ψουρ µετηοδ χαν βε εϖερψ βεστ πλαχε ωιτηιν νετ χοννεχτιονσ. Ιφ ψου ωαντ το δοωνλοαδ ανδ ινσταλλ τηε δρυγσ αδδιχτιον ανδ τηε βραιν, ιτ ισ εντιρελψ εασψ τηεν, παστ χυρρεντλψ
ωε εξτενδ τηε χοννεχτ το πυρχηασε ανδ χρεατε βαργαινσ το δοωνλοαδ ανδ ινσταλλ δρυγσ αδδιχτιον ανδ τηε βραιν χορρεσπονδινγλψ σιµπλε!
∆ρυγ Αδδιχτιον ανδ τηε Βραιν
∆ρυγ Αδδιχτιον ανδ τηε Βραιν βψ Προφεσσορ ∆αϖε Εξπλαινσ 1 ψεαρ αγο 9 µινυτεσ, 20 σεχονδσ 26,810 ϖιεωσ Ωε αρε αβλε το βεχοµε πηψσιχαλλψ δεπενδεντ ον α ωιδε ϖαριετψ οφ συβστανχεσ, ωηιχη ρεσυλτσ ιν ωηατ ωε χαλλ , δρυγ αδδιχτιον , .
Αδδιχτιον Νευροσχιενχε 101
Αδδιχτιον Νευροσχιενχε 101 βψ ΗΜΑ Ινστιτυτε ον Αδδιχτιον 2 ψεαρσ αγο 23 µινυτεσ 146,823 ϖιεωσ Τηισ ισ αν οϖερϖιεω οφ τηε νευροβιολογψ οφ , αδδιχτιον , Ρεφερενχεσ βελοω ...
Χαν Τηε Βραιν Ρεχοϖερ Φροµ Αδδιχτιον
Χαν Τηε Βραιν Ρεχοϖερ Φροµ Αδδιχτιον βψ Βριεφ Βραιν Σναχκσ 2 ψεαρσ αγο 5 µινυτεσ, 19 σεχονδσ 41,516 ϖιεωσ Ιν τηισ επισοδε, Χαν Τηε , Βραιν , Ρεχοϖερ Φροµ , Αδδιχτιον , , ωε εξπλορε τηε , βραιν∋σ , ρεχοϖερψ φροµ , αδδιχτιον , το συβστανχεσ, λικε οπιοιδσ ...
Ηοω δο δρυγσ αφφεχτ τηε βραιν? − Σαρα Γαροφαλο
Ηοω δο δρυγσ αφφεχτ τηε βραιν? − Σαρα Γαροφαλο βψ ΤΕ∆−Εδ 3 ψεαρσ αγο 5 µινυτεσ, 5 σεχονδσ 844,857 ϖιεωσ ςιεω φυλλ λεσσον: ηττπ://εδ.τεδ.χοµ/λεσσονσ/ηοω−δο−, δρυγσ , −αφφεχτ−τηε−, βραιν , −σαρα−γαροφαλο Μοστ πεοπλε ωιλλ τακε α πιλλ, ρεχειϖε αν ...
Νευροσχιενχε − Αδδιχτιον ανδ τηε Βραιν
Νευροσχιενχε − Αδδιχτιον ανδ τηε Βραιν βψ Χαρλετον Υνιϖερσιτψ 2 ψεαρσ αγο 8 µινυτεσ, 46 σεχονδσ 25,130 ϖιεωσ Αδδιχτιον , ισ α χοµπλεξ δισορδερ τηατ χαν βε δεφινεδ ασ α ∴∀λοσσ οφ χοντρολ οϖερ α ρεωαρδ−σεεκινγ βεηαϖιουρ∴∀ (Ροβερτ Ωεστ, 2006).
Πσψχηολογιστ Σηοωσ Ψου Ηοω το Ρεσετ Ψουρ Περσοναλιτψ ανδ Ρεδεφινε Ψουρσελφ | Βενϕαµιν Ηαρδψ
Πσψχηολογιστ Σηοωσ Ψου Ηοω το Ρεσετ Ψουρ Περσοναλιτψ ανδ Ρεδεφινε Ψουρσελφ | Βενϕαµιν Ηαρδψ βψ Τοµ Βιλψευ 11 ηουρσ αγο 49 µινυτεσ 18,208 ϖιεωσ Τηισ επισοδε ισ σπονσορεδ βψ ΒλυΒλοξ. Γο το ηττπσ://βλυβλοξ.χοµ/ιµπαχττηεορψ φορ 15% οφφ ψουρ ορδερ ορ υσε δισχουντ χοδε ...
Τηε Ινσανε Μψστερψ Συρρουνδινγ ϑΦΚ∋σ Μισσινγ Βραιν
Τηε Ινσανε Μψστερψ Συρρουνδινγ ϑΦΚ∋σ Μισσινγ Βραιν βψ Τηε Ινφογραπηιχσ Σηοω 1 ψεαρ αγο 7 µινυτεσ, 56 σεχονδσ 545,808 ϖιεωσ Αφτερ τηε τερριβλε τραγεδψ οφ ϑΦΚ, ηισ βοδψ ωασ τακεν το τηε µορτυαρψ το ηαϖε αν αυτοπσψ δονε. Σηορτλψ αφτερ, ηισ , βραιν , ωεντ µισσινγ!
∆ρ ϑοε ∆ισπενζα − Βρεακ τηε Αδδιχτιον το Νεγατιϖε Τηουγητσ ∴υ0026 Εµοτιονσ
∆ρ ϑοε ∆ισπενζα − Βρεακ τηε Αδδιχτιον το Νεγατιϖε Τηουγητσ ∴υ0026 Εµοτιονσ βψ Γροωτη Εϖεντσ 2 ψεαρσ αγο 49 µινυτεσ 3,577,192 ϖιεωσ ΧΗΕΧΚ ΤΗΙΣ ΦΡΕΕ ΜΕ∆ΙΤΑΤΙΟΝ: Τηισ ωιλλ χηανγε ψουρ λιφε: ...
Ηοω Χηιλδηοοδ Τραυµα Λεαδσ το Αδδιχτιον − Γαβορ Ματ
Ηοω Χηιλδηοοδ Τραυµα Λεαδσ το Αδδιχτιον − Γαβορ Ματ βψ Αφτερ Σκοολ 1 ωεεκ αγο 9 µινυτεσ, 10 σεχονδσ 433,238 ϖιεωσ Γαβορ Ματ ΧΜ (βορν ϑανυαρψ 6, 1944) ισ α Ηυνγαριαν−βορν Χαναδιαν πηψσιχιαν. Ηε ηασ α βαχκγρουνδ ιν φαµιλψ πραχτιχε ανδ α ...
Ι ωασ α ∆ρυγ Αδδιχτ. (τηε τρυτη αβουτ εϖερψτηινγ)
Ι ωασ α ∆ρυγ Αδδιχτ. (τηε τρυτη αβουτ εϖερψτηινγ) βψ Ναταλια Ταψλορ 4 µοντησ αγο 38 µινυτεσ 2,199,602 ϖιεωσ Ι ωασ α , ∆ρυγ Αδδιχτ , . (τηε τρυτη αβουτ εϖερψτηινγ) ςΙΡΤΥΑΛ ΜΕΕΤΥΠ ΤΙΧΚΕΤΣ: ηττπσ://φυνδο.αρεα120.χοµ/ναταλια−ταψλορ/#/ηοµε ...
Ρεωαρδ πατηωαψ ιν τηε βραιν | Προχεσσινγ τηε Ενϖιρονµεντ | ΜΧΑΤ | Κηαν Αχαδεµψ
Ρεωαρδ πατηωαψ ιν τηε βραιν | Προχεσσινγ τηε Ενϖιρονµεντ | ΜΧΑΤ | Κηαν Αχαδεµψ βψ κηαναχαδεµψµεδιχινε 6 ψεαρσ αγο 8 µινυτεσ, 26 σεχονδσ 348,835 ϖιεωσ Χρεατεδ βψ Χαρολε Ψυε. Ωατχη τηε νεξτ λεσσον: ...
Ποπυλαρ Βοοκσ ον Αδδιχτιον: ∆ρυγσ Χαυσε Αδδιχτιον
Ποπυλαρ Βοοκσ ον Αδδιχτιον: ∆ρυγσ Χαυσε Αδδιχτιον βψ Συνσηινε Χοαστ Ηεαλτη Χεντρε 5 ψεαρσ αγο 4 µινυτεσ, 26 σεχονδσ 1,932 ϖιεωσ Ιν ∆αϖιδ Σηεφφ∋σ , βοοκ , , Χλεαν, ιτ ισ χλαιµεδ τηατ , αδδιχτιον , λιεσ ωιτηιν τηε , δρυγ , /συβστανχε. Βυτ ηοω δοεσ τηισ τηεορψ εξπλαιν τηε ...
Ωηψ δο ουρ βραινσ γετ αδδιχτεδ?
Ωηψ δο ουρ βραινσ γετ αδδιχτεδ? βψ ΤΕ∆ΜΕ∆ 5 ψεαρσ αγο 16 µινυτεσ 191,697 ϖιεωσ Νευροσχιεντιστ Νορα ςολκοω, διρεχτορ οφ τηε Νατιοναλ Ινστιτυτε ον , ∆ρυγ , Αβυσε ατ τηε ΝΙΗ, αππλιεσ α λενσ οφ , αδδιχτιον , το τηε οβεσιτψ ...
Τηε Χηεµιστρψ οφ Αδδιχτιον
Τηε Χηεµιστρψ οφ Αδδιχτιον βψ ΣχιΣηοω 8 ψεαρσ αγο 11 µινυτεσ, 50 σεχονδσ 1,270,171 ϖιεωσ Ηανκ δεσχριβεσ ηοω ουρ , βραινσ , ρεσπονδ βιοχηεµιχαλλψ το ϖαριουσ , αδδιχτιϖε , συβστανχεσ ανδ βεηαϖιορσ ανδ ωηερε τηοσε ρεσπονσεσ ...
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