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læseren indblik i skaberen af Relationsbaseret Ledelse (r) Carsten Fabricius tanker, holdninger og filosofi.
Carsten Fabricius har gennem mere end 20 år beskæftiget sig med mennesker der har haft ondt i livet eller
andre af livets store udfordringer. Bogens beskriver og fortæller om klienternes krav og betingelser for at
kunne forandre deres liv og hvordan du som Hjælper bliver uddannet af din klient, kæreste, chef, forælder

etc. og får tilladelse til at blive en værdifuld medspiller i menneskers forandringsprocesser. Bogen henvender
sig til alle der har et "hjælpe-gen" og måske samtidig også ønsker at få lidt guf til sit private "jeg". Bogen er
samtidig et opgør med den generelle "Man"-inficering af samværet mellem mennesker og en anvisning på at
blive meget mere "Jeg". "Du kan ikke flytte så meget som ét eneste lille bitte komma, i et andet menneskes
kontekst, uden at have fået tilladelse til at komme indenfor." "Det er forbudt at fratage andre mennesker
muligheden for at skabe sin egen succes - eller fiasko !" "Lige meget hvor meget jeg forsøger at kigge den

anden vej,vil dét, der ér, blive ved at være."
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