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Annica Dahlström, är en svensk läkare samt Professor emerita i histologi och
neurobiologi vid avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi vid Göteborgs
universitet. Hon har skrivit boken ”Könet sitter i hjärnan”.
Dahlströms huvudsakliga forskningsområde har varit hur nervceller lagrar upp och
transporterar olika signalämnen. Hon har även varit aktiv inom många andra
forskningsområden och publicerat mer än 340 vetenskapliga artiklar.
Hon är en intressant föreläsare och visar tydligt på den biologiska skillnaden mellan
kvinnors och mäns hjärnor. Hur mödrarna har behandlat sina barn påverkar barnens
stresstålighet senare i livet.
Dahlström har i böcker och svenska medier debatterat sambandet mellan kön och
hjärnfunktion. Hon har kritiserat genus- och samhälls-vetenskapen i allmänhet för att
inte ta hänsyn till biologiska faktorer avseende beteende skillnader mellan könen.
Gunilla Ladberg, fil.dr. i pedagogik, utbildare, konsult, författare och qigonginstruktör. Hon talar och skriver lättfattligt om komplicerade saker som vikten av att
förstå vår plastiska hjärna.
Gunilla utbildar er hjärna! Hon har skrivit ett tjugotal böcker, bland annat ”Den
mänskliga hjärnan – en upptäcktsfärd” och ”Hjärnan, flocken och ensamheten”.
Hon har även engagerat sig i hur hjärnan påverkas av trådlös teknik.
Hon kommer bl.a. att tala om elöverkänslighet och hjärnan, samt om hur våra barn
påverkas av den trådlösa tekniken?
Peter Wilhelmsson, naturläkare (SNLF), Näringsmedicinare (NMTF) författare,
föreläsare, lärare och grundare för Alpha Plus. Han är ständigt aktiv och håller nu på
att avsluta sin vidareutbildning om Brain Health för A4M Antiaging Institut, arbetar
på IFM kliniken i Falun och ordnar utbildningar med aktuella föreläsare. Han utbildar
nya elever i Näringsmedicin samt ger föreläsningar i hälsa och näringsmedicin.
Han har arbetat med och studerat hälsofrågor i över 40 år. Ni kanske känner igen
boktitlarna: Friskare liv, Besegra din Allergi, CANDIDA vår tids folksjukdom, Lev
ung längre, Friskare barn och Näringsmedicinska Uppslagsboken.
Dessutom skriver han regelbundet i Näringsmedicinsk Tidskrift och Alpha + Nytt.
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