mer fia, 6ndes der virksomheder, hvor man har gjort det
i hngere tid,u supplerer Thomas

Flindt.

,S,i skal ui haue en hilselarrcr,o lyder instruktionen fra
Th o mas F lindt. M edar b ej der ne gdr nu rundt med en haflig
og efterhd.nden m€get hjertelig
latter og hiker pd hinanden.

.#te"'

Thomas Flindt er blevet uddannet som latterinstruktgr
af den indiske kge, Dr.

Madan Kataria, der

har

grundlagt latterklubber over
hele verden.

,Det hedder

latteryoga.

Latter udskiller endorfiner,
som virker helbredende pi
kroppen og modvirker stress.
Det er ogsi derfor, vi laver

vejrtrrkningsovelser undervejs. Der handler om. at give slip

pi

tankerne og stresse

af. Bide kroppen og psyken
slapper af, nir man griner.
Faktisk kan kroppen ikke
kende forskel pi rgte og fake

latter. Den udskiller endorfinerne alligevel,u fortrller
Thomas Flindt.
,Naste hner er en en-meters latter, ui miler en mekr larrer ud. Forstfra uenstre, sd fra hojre og sd jia uen-

gir

stre igeno. Medarbejderne
seriost

til

sagen og mdlet

lat-

teren ud. Forflere bliuer det
godt og ael en meters lattter,
der hommer ud. Stemningen
er nu retfri.

Christoffer

'Witt

Qvist kan
konstatere, at hans medarbejdere bide er blevet gladere,

og at det er rarere at

g5,

pi

arbejde.

Samtidig har morgenlatteren ogsi indvirket
tionerne.

pi prrsta-

,Bide vores salg og

vores

omsrtning er steget over 40
procent, siden vi startede
med at grine sidste ir,n fortaller han.
,Det er jo helt andre vrkstrater end resten af branchen
oplever. Si der mi jo vare en
forklaring. Der tror jeg da, at
morgenlatteren er en del af
forklaringen,u siger han.

Thomas Flindt ser

ogsi Four Systems vakst, som
et v€sentligt parameter ved
morgenlatter.
,Det er jo ogsi derfor, man

skal bruge latter i virksomheder. For glade medarbejdere, der ikke er stressede, laver et bedre stykke arbejde,u
siger han.

Foto: Ssren Osgood

,Egolatteren er den latter, huor
ui griner afos selu

og

peger

pd

selu ndr ui grinero siger
Thoma"s Flindt, meni han

os

Peger ?d sig selu og griner ryystende p,i houedet. Straks folger

de andre med og griner houedrystende

af sig seh

Thomas Flindt markedsforer
sig og projektet med mor-

genlatter

via

hjemmesiden
www.firmalatter.dk.

I

de forlobne to

han srartede

ir,

siden

pi at grine

virksomhede,r har

i

terovelser; men ret fi langere latterforlob. Pi det seneste
er der dog fere og flere virksomheder, der er begyndt pi
et forlob, Thomas Flindt kalder 14 dages morgenlatter.
Det ser han selv som et tegn
pi, at latter er ved at blive accepteret som et godt vrlkto)
i forhold til medarbejderne.

Thomas Flindt kalder den

fri

latter.

Men allerede for latteren er
givet fri, griner flere i teamet
hjerteligt.
Nu fir det frit lob, og der
bliver banket i gulvet og rystet med hovedet. Ingen i lokalet kan lade vrre med at
grine pi dette tidspunkt.

Four Systems har nu gri,Nu

shal der ikke uare nogen

snak. Vi skal hale fat i smilelatteren, der stiger liges,i stille,o lyder det letformanende

90 pro- fra

Thomas

Flindt,

mens

lat-

net i et ir. I forbindelse med
sommerferien stopper projektet,

,Vi holder i hvert fald en
pause. Miske skal vi i gang

cent afhans arbejde dog besteet i at at tage ud og holde

teren langsomt breder sig.

med noget andet teambuil-

foredrag om latterens virkning og afslutte med lat-

Smilelatteren lagger op til
den afsluttende latter. som

ding efter sommerferien. Det
ved jeg ikke. Miske fortsetter vi. Vi har i hvert fald gjort

det knge,u siger Christoffer
'Witt
Qvist.

>Det er rigtig fornemt. Det

har varet en fin periode, synes jeg. Jeg kan godt forsti,
at det nu er tid dl at komme
videre,n lyder det fra Thomas
Flindt.

,Vi

slutter af med en gang

ma$age(, lyder

dafa

Thomas

Flindt og hele fitkhen stiller sig
o? pd en rahhe og giuer massage.

Alle er afilappede.

Latterseancen er ved at vrre
forbi. Der er giet ca. et kvarter. Medarbejderne smiler,
mens de gir tilbage til deres
skriveborde.

