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Sno av ungarna. 
 

Små barn skrattar 300 gånger om dagen 

Kloka vuxna personer med högskolepoäng och dubbelgarage stannar vid 15! Vad 

beror det på och hur kan vi ändra på det? 

 

Hur många skratt ser du till att ha i din dag? 

Att vi mår bra av att skratta vet nog alla och 

jag menar att det är ett område där vi kan 

sno receptet av våra barn för att själva leva 

ett rikare liv och på köpet berikar vi andras. 

Så hur kan vi göra för att locka till skratt lite 

oftare? Och även om vi inte når barnens nivå 

så är ju varje ökning av godo! 

 

Vad gör dig riktigt glad? Hur kan du göra för 

att skratta oftare? Kolla in en rolig film, leta 

reda på roliga klipp på YouTube, umgås med 

nära och kära, dra roliga historier vid 

fikabordet, läsa humoristiska böcker eller 

kanske umgås med experterna, d.v.s. 

barnen? Oavsett vad som frigör glädjen hos 

dig så utmanar jag dig att göra mer av det varje dag den närmsta veckan. 

 

Hur mycket gladare tror du att du känner dig efter den veckan? Och hur mycket kan 

du smitta din omgivning? 

 

Tre andra saker att sno 
 

Ett öppet och nyfiket sinne 

Jag genomför ofta målövningar med deltagarna på mina föreläsningar. I den kortaste 

versionen ska deltagarna skriva ner minst 10 saker de vill ha ut av livet under de 

närmsta 10 åren. I fullversionen är det 50 mål som gäller. Många vuxna har svårt att 

skriva ner 10 önskningar medan det sällan är några problem för små barn att skriva en 

lååååång önskelista till Tomten.  
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Visst är den nästan ostoppbara nyfikenheten hos små barn fascinerande? Allt är 

spännande (och det mesta provar de att stoppa i munnen). Ordet ”nej” verkar inte 

riktigt gälla när ett barn bestämt sig för något.  

Det verkar som att vi i vuxen ålder lärt oss att förminska våra visioner och mål, det är 

som att synfältet begränsats och komfortzonen krympt när det rimligtvis borde vara 

tvärtom. 

 

Så hur kan du träna på att öppna dina sinnen, att tänka större?  

 

Sätt mål regelbundet, bestäm dig för ständigt lärande och ständig utveckling, besök 

nya platser och ge dig in i nya sammanhang – vem vet vad du kan få med dig? 

 

Massor av energi 

Varifrån kommer all energi som fullkomligt 

spritter i små barns kroppar? De kan ju 

nästan inte sitta still utan tycks sträva efter 

att ständigt vara i rörelse. Och visst är det 

en härlig känsla att vara laddad med 

energi och fylld av liv? 

 

Fysisk aktivitet skapar energi så vill du ha 

mer energi kan du röra på dig. Ta en 

promenad i friska luften, en joggingrunda 

eller några pass på gymmet. I takt med att 

du är aktiv kommer energinivån att öka 

och du känner dig ungdomligare och 

starkare. 

 

Barnsligt enkelt! 

 

Rörligheten 

Inte nog med att barn kan ha svårt att sitta still – de är väldigt viga och gör saker 

med kroppen som en del vuxna knappt ens minns att de en gång själva kunde göra. 

Stoppa in en fot i munnen, krypa in under trappen, kura ner sig som en boll i 

sängen… Känns det knasigt att krypa runt på golvet på jobbet eller klättra i 

ställningarna i lekparken kanske yoga, dans, gymnastik eller ett bra 

stretchingprogram kan hålla rörligheten vid liv? 

 

Ta fram barnet inom dig oftare 

Skratta, lek, var nyfiken, var aktiv och ha kul. Kanske världens enklaste recept för ett 

barnsligare och rikare liv? Har du barn i din närhet så lek med dem och låt dem 

inspirera dig och prova att se världen genom deras ögon. 
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Det har jag aldrig provat förut 
så det klarar jag säkert! 

Pippi Långstrump 

Världens starkaste flicka 

 

 

 

 

Om Du vill ändra på Dina resultat behöver Du först 

ändra Dina tankar och sedan agera för förändring. 

 

Vilket är Ditt nästa steg? 

 

 

För Din framgång 

 
Johan Dahl Utveckling 
 
 
 
 
Johan Dahl 
 
 

 

 

På min hemsida www.jdu.se kan du läsa mer om hur jag som coach,  

föreläsare och konsult kan hjälpa dig och din organisation till nya resultat 

inom försäljning, professionell och personlig utveckling. 

http://www.jdu.se/

