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Solna januari 2023 

 

Hej, 

Här är koderna i en PDF. Kanske får du dem utan att ha anmält dig för hösten. Jag har tittat igenom 
listor från tidigare deltagare och skickar till alla som allmänt och till dem som kan tänkas vara 
intresserade. Kommer lusten på är det enklare. 

Anmäl dig gärna 1 timme innan början av lektionen för min planering är du van och självgående är det 
flexibelt. Du kan anmäla dig för flera gånger framåt och om du behöver lämna återbud meddelar du det. 
Du betalar enbart om de deltar i den direkta lektionen. 

Här är informationen på somatik.se https://somatik.se/atm-lektioner/atm-via-zoom  

 

Terminens spaning: 
Självsuggestion – kan jag förbättra den medfödda förmågan?  

 

https://somatik.se/atm-lektioner/spaningar-under-terminerna/vt-23-sjalv-suggestion 

 

Välkommen till en ny termin!  Första lektion 18–19/1  

Eva 

 

Koder till Zoom 
 

Onsdagsgruppen 18.00 -19.00 vårterminen 2023  

Direktlänk 

https://us02web.zoom.us/j/84211420078?pwd=bFlwRXAzQmVjcGw3SVV2ZDdjVmV2dz09 

Mötes ID: 842 1142 0078  Kod: 100 200 

 

Torsdagsgruppen 9.00 -10.00 vårterminen 2023 

Direktlänk 

https://us02web.zoom.us/j/82739430544?pwd=dnVuVXdQUlZrcFVTVnRycHdhbHNlZz09 

Mötes ID: 827 3943 0544   Kod: 300 400 

 

ATT TÄNKA PÅ VID ANVÄNDANDET AV ZOOM 

 

Skolan 

Koder till ATM via Zoom vårterminen 2023 
feldenkraisATM@evalaser 

https://somatik.se/atm-lektioner/atm-via-zoom
https://somatik.se/atm-lektioner/spaningar-under-terminerna/vt-23-sjalv-suggestion
https://us02web.zoom.us/j/84211420078?pwd=bFlwRXAzQmVjcGw3SVV2ZDdjVmV2dz09
https://us02web.zoom.us/j/82739430544?pwd=dnVuVXdQUlZrcFVTVnRycHdhbHNlZz09
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Är det första gången du använder Zoom behöver du registrera dig. https://zoom.us/signup# 

 
Tryck på New on Zoom Sign up free? 

• Programmet frågar efter dina födelsedata 

• Därefter en e-postadress, zoom skriver work email 

• Du behöver en kod du kommer ihåg för att logga in igen 

• Alternativt kan du logga in med Facebook eller Google 
 

Här är en länk med instruktioner, du kan söka fler filmer på YouTube 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Zoom-meeting  
 

• Kom ihåg att uppdatera din programvara så du har senaste Zoom. 

• Använder du telefon eller läsplatta se till att den är laddad. 

• Leta upp och testa mikrofonen. 

• Förbered plattor eller böcker för stöd under huvudet om lektionen kräver ett sidoläge. 

• Du kan ändra ditt namn när du väl är inne i mötet - kanske vill du ha ett alias/anonym? 

• Du kan givetvis lämna mötet när du vill. 

ATM lektionen spelas in men inte samtalen före och efter. Den publiceras på svenska ATM podden. 

Är du osäker på Zoom och inte får annan hjälp, kontakta mig i god tid så kan jag guida med ett 
testmöte. 
 

AVGIFTER: 

1 lektion 165 kr 

5 lektioner 775 kr 

10 lektioner 1 550 kr 
 

BETALNING: 

Använd Swish 123 412 67 51 eller Bankgiro 5357 – 1196. Du kan använda Epassi friskvårdspeng 

Behöver du en faktura eller har andra frågor hör av dig. 

Vid direktbetalning genereras ett kontantkvitto, säg till om jag ska skicka över det. 

Betalar du för flera lektioner håller vi gemensamt reda på antalet gånger du använt. 

 

FORUM OM OCH KRING FELDENKRAISPEDAGOGIKEN: 

Jag har ett forum på Facebook för elever och andra med erfarenhet av feldenkrais där jag 
kommenterar lektionerna och länkar till föredrag och annat. 

Du är välkommen att ansluta dig - det går att vara anonym! 

https://bit.ly/feldenkraisforum 

 

PERSONLIGT ANSVAR: 

ATM lektioner via Zoom är avsedda för personlig utveckling och är inte avsedda att ersätta 
professionell hjälp eller medicinsk behandling. Eva Laser kan inte hållas ansvarig för eventuella 
skador som kan uppstå i samband med lektionerna. 

ATM lektioner utforskas med eget ansvar. Läs gärna informationen om Hur:et! 

https://somatik.se/atm-lektioner/rad-for-att-ova-med-feldenkrais 

 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Zoom-meeting
https://svenskaatmpodden.se/
https://services.epassi.se/ui/login
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