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SoulSpace Xorin Balbes Hent PDF Forlaget skriver: Arkitekten og designeren Xorin Balbes skabte
oprindeligt sin otte-trins SoulSpace-proces for at hjælpe sine klienter med at skabe beboelsesrum, der

afspejler og fejrer det, der er essentielt for deres beboere. Hans proces kan afpasses efter ethvert budget, når
som helst, hvor som helst og fører til ny inspiration, selverkendelse og praktiske løsninger.

Hvad der er indeni afslører sig selv på ydersiden; hvad vi opfatter omkring os, fremkalder forskydninger
inden i os. Dit hjem er mere end bare et krisecenter. Det er historien om dit liv. Hvor har du været? Hvor er du

nu? Hvor skal du hen?

I løbet af SoulSpace-processen bevæger klienterne sig gennem otte klare faser; de lærer at identificere og
afkode de forskellige indretninger i deres hjem og at redesigne deres rum, så de understøtter deres drømme og
ønsker. I denne på én gang visionære og praktiske bog, fuld af selv-indsigt og tips om indretning, vil læserne

lære at skabe deres egne ideelle helligdomme, der kan give inspiration til deres egne personlige
transformationer.
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