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Wat is de basis van de moderne

astrologie zoals ik die beoefen met The

Cosmic Compass? 

Astrologie:
Wat is dat?

02
Je birthchart: hoe werkt dit, hoe lees ik

deze en wat kunnen we hier uit leren?

De basis van de
birthchart
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Hoe vertaalt astrologische kennis  zich

naar tastbare, praktische voordelen voor

jou?

Wat kan astrologie
voor mij betekenen?

04
Wie ben ik en hoe ziet mijn

astrologische mini-bio er uit?

Over mij:
Pauline Gils
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We worden allemaal geboren

onder de invloed van

kosmische energieën. Wat

niet wegneemt dat niets in dit

universum statisch is.

Inclusief jijzelf! Vrije wil is een

gegeven. 

 

We zijn op ieder moment in

ons leven in staat om

veranderingen aan te

brengen die ons leiden naar

een blijer en bevredigender

leven, we zijn allemaal

energetische wezens in

constante flux.

 

 

H�!

Pauline Gils

Hoe fijn is het dan om door

inzichten uit jouw eigen

birthchart te leren hoe je met

deze energieën mee kunt

vloeien, inplaats van tegen

hen in.

 

En laat ik daar nu het één en

ander over weten en jou daar

bij kunnen helpen!

 

Heel veel leesplezier!,

Liefs,

https://www.instagram.com/pauline.gils/?hl=nl
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01ASTROLOGIE - WAT IS

DAT?

Astrologie is de taal van de sterren. Het woord

‘astrologie’ is afgeleid van het Griekse

αστρολογια, ‘astrologia’, een samenstelling

van άστρον (astron, ster of sterrenbeeld) en

λογος (logos, theorie). Astrologie is een

symbolische taal. 

 

De begrippen geven betekenis aan de stand

van de planeten en hun invloed op ons als

mens. Met deze taal kun je je eigen kosmische

ritme vinden zodat je in sinc bent met het

universum. 

 

En zodat je je hoogste potentieel in dit leven

kunt gaan bereiken.

 

Je birthchart laat zien hoe de energetische

formatie was van die sterren en planeten op

het exacte moment dat jij geboren werd. Deze

energieën staan als het ware geprint op je ziel:

je blueprint. as
tr
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og
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Deze vormen samen de vibratie en frequentie

van dit leven. 

 

Je birthchart verandert nooit. Jij ontwikkelt je

en evolueert, je energie ontwikkelt zich, dus je

zult gedurende je leven steeds nieuwe

dimensies zien en voelen in je chart omdat je

‘er in groeit’, maar je blue-print blijft hetzelfde.
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02DE BASIS VAN DE

BIRTHCHART

Birthchart? Horoscoop? Geboortekaart? Say

what? Is er verschil tussen een horoscoop en

een birthchart? Ja zeker, veel!

 

Jouw birthchart is zoals ik het noem jouw

‘blueprint’ en specifiek voor jou; elke grafiek is,

net als elke persoon, volledig uniek.  Je

birthchart geeft weer waar alle planeten vanaf

de aarde gezien aan de hemel stonden op het

moment dat jij geboren werd.

 

De hemel verdelen astrologen in 12 delen, en

ieder deel draagt de naam en de betekenis

van het archetype dat toegekend is aan deze

12 delen: de 12 sterrenbeelden. 

 

Elke planeet in jouw birthchart staat dus in het

teken, en draagt de energie en vibratie van 1

van deze 12 tekens. 

 

Daarnaast verdelen astrologen de dagen aan

de hand van de stand van de zon, ook weer
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gezien vanaf de aarde, in nog eens 12 vlakken,

ook wel Huizen genoemd. Dit zijn de 12

pizzapuntjes in jouw chart. 

 

De standaard horoscoop zoals je die in

magazines vindt, als men praat over ‘Mijn

sterrenbeeld is..’ of wanneer je leest over ‘Ik

ben een Maagd’, refereert aan je Zonneteken.

Het teken waarin op het moment van jouw

geboorte de zon stond. 

 

Dus in welk van de 12 vlakken waarin we de

hemel verdelen, viel de positie van de zon op

het moment dat jij geboren werd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn allemaal opgebouwd uit een mix van

energieën - wat betekent dat we lang niet

alleen ons Zonneteken zijn. 

 

Dit is slechts één mini stukje van een veel

groter toneelstuk. Of één ingrediënt in een

heel uitgebreid soeprecept. En al die

ingrediënten geven hun smaak af. Nog niet

gesproken van wat er met de smaak gebeurt

als we alles samen gaan roeren!
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Een simpele horoscoop houdt rekening met

de thema's voor elk Zonneteken; maar kort

samengevat zijn ze dus niet specifiek op jou

van toepassing omdat dit afhangt van het

geheel van de onderdelen van jouw toneelstuk:

van waar de rest van de planeten zich in jouw

chart bevinden!

 

Bij het lezen van jouw birthchart houd ik

rekening met:

 

De tekens: Hoe? De manier waarop je dingen

doet. 

Wat is de stemming van het toneelstuk van

jouw leven: romantisch, thriller, sci-fi.

 

De huizen: Waar? Het levensgebied. 

 

De locatie/setting.De planeten: Wat? De

hoofdrolspelers.
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VOOR MIJ BETEKENEN?

Meer zelfkennis = meer zelfliefde. Jezelf beter

kunnen begrijpen en ook zich steeds

herhalende patronen en situaties in jouw leven

beter leren begrijpen is zo waardevol. 

 

Begrip en kennis van waarom jij soms doet wat

je doet, en reageert zoals je reageert, geeft

rust en kracht. Weten welke invloeden van

toepassing zijn op jouw gemoed en karakter,

leren wat jouw strongpoints zijn en waar jouw

uitdagingen liggen, hoe handig en fijn is dat!

 

Een praktisch en uiterst persoonlijk guidebook,

levert de analyse van jouw birthchart jou op. 

 

Naar keuze kun je in deze analyse de focus

laten leggen op je carrière: ‘Hoe kan het dat ik

er maar niet achter kom wat ik nu écht wil in

mijn werk?’ ze
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Je liefdesleven: ‘Hoe kan het dat ik steeds

hetzelfde type partner aantrek of nog steeds

geen echt bij mij passende partner heb

gevonden? Of: ‘Hoe kan ik mijn zoon of

dochtertje het beste begeleiden in een

opvoedstijl die past bij hun karakter?’

 

Door middel van een astrologische reading

geef ik jou een uniek inzicht in jouw potentie. 

 

Zodat jij met meer kennis, meer rust en meer

vertrouwen het pad kunt gaan bewandelen dat

het dichts bij jouw ware zelf ligt.
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 PAULINE

Met een dosis ervaring op zak vanuit

het moederschap, ondernemerschap

en de wetenschap wil ik jou helpen de

meest authentieke versie van jezelf te

zijn. Astrologie, de invloed van de

sterren en de voordelen van het

kennen van je eigen talenten en

valkuilen is er bij mij met de paplepel

ingegoten. Na jaren van achter de

schermen opleidingen volgen,

eindeloos veel boeken verslinden en

het lezen van de charts van

familie, vrienden en lovers, is het voor

mij tijd om mijn ervaring en kennis

ook met jullie te gaan delen.

Aan de hand van jouw persoonlijke,

astrologische kompas: Your Cosmic

Compass

 

Ben je nieuwsgierig hoe mijn

astrologische mini-bio er uit ziet?

Komt 'ie:

 

Zon, Maan, Venus, Mars, Mercurius:

allemaal in Maagd

 

Ascendant en Pluto: Schorpioen 

 

Alle overige planeten: Ram, Leeuw en

Boogschutter
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Vertaalslag:

 

ik ben op mijn best wanneer ik

anderen kan helpen en van dienst

kan zijn, op mijn eigen open, eerlijke,

down to earth manier. Ik onthoud

ieder detail en doe niets liever dan

het iemand anders naar de zin

maken, precies zoals jij dat nodig

hebt om je beste zelf te kunnen zijn. 

 

Mijn liefde en positiviteit kennen geen

grenzen en er is niets wat ik niet over

heb voor wie mij aan het hart gaat.

(Maagd = aarde)

 

En hoe maakt iemand het mij naar de

zin? Win mijn vertrouwen. En

vertrouw mij. Laat me zien dat jij mij

ziet. Echt ziet!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen oppervlakkigheden, geen

laagjes, geen geheimen. Alles op tafel.

En durf me daarbij in de ogen te

kijken. Anders stap ik uiteindelijk

moeiteloos op van die tafel.

(Schorpioen = water)

 

En wat wil ik in dit leven? Vuur.

Passie. Avontuur. (Ram, Leeuw,

Boogschutter = vuur) 

 

Mijn eigen intuïtieve dromen

achterna, vasthouden aan dat ik alles

terug krijg wat ik ook te geven heb.

Vechten voor wat ik verdien, en alles

wat dat niet is, laten gaan. Vecht, val,

huil, leer, en sta weer sterker op. I

never EVER settle for less, and neither

should you. Dat wil ik jou laten zien.
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REVIEWS

 

Wauw Pauline. Ik ben er stil van en ontroerd ook.
Het voelt als een soort gebruiksaanwijzing voor mij.
Zo herkenbaar allemaal!

 

Lieve Pauline, dankjewel voor deze prachtige blue
print. Wat is het fijn om terug te lezen en te voelen
dat mijn gevoel gewoon helemaal ik ben. En dat het
mij niet in de weg staat maar dat het mij juist
versterkt met alle dingen die ik doe. Want ik doe alles
op gevoel en dat werkt! Ik volg mijn gevoel, mijn pad,
mijn stappen en dan komt het zoals het moet komen,
ik geloof daar in!

 

Dit is zo mega herkenbaar allemaal! Dit is echt mijn
'blueprint!' Duizend maal dank lieve Pauline.



W H A T S A P P

Stuur me gerust een appje als je meer wil weten over jezelf, over astrologie of

wanneer je vragen hebt over mijn aanbod met The Cosmic Compass.

MEER WETEN OF IN
CONTACT KOMEN?

Pauline Gils



I N S T A G R A M

Volg The Cosmic Compass dan op Instagram. Hier deel ik bijna dagelijks mijn

astrologische kennis en ervaring. Ik leg je dingen uit, ik laat je dingen zien en

beantwoord hier jouw vragen. In combi met een kijkje in mijn dagelijks leven als

onderneemster, astrologe, coach en moeder.

DAGELIJKS OP DE
HOOGTE BLIJVEN?





V R A A G  J E  B L U E  P R I N T  A A N

The b�rth chart reflects the beg�nn�ng
of an �nd�v�dual’s l�fe cycle and �s
symbol�c of a plan. Perhaps �t �s
better expla�ned by what �ung called
the �nd�v�duat�on process: 'Reveal�ng
how each person can fully become
what he potent�ally �s.'

BENIEUWD NAAR JOUW
PERSOONLIJKE CHART: JOUW

BLUEPRINT?

Ben je benieuwd wat de de stand van de sterren en planeten op het

moment dat jij geboren werd kunnen zeggen over jou? Naar jouw

astrologische strongpoints,  uitdagingen en valkuilen in dit leven en naar

jouw meest authentieke zelf en potentie?

Super! Aan de hand van jouw exacte geboortetijd (als je deze weet),

jouw geboortedatum en plaats ga ik voor je aan de slag.

 

Boek nu jouw Blue Print reading: €111

Heb jij al een astro mini-bio bij mij laten maken? En wil je nu dieper op

de stof in? Perfect. Dan krijg je de kosten van jouw mini-bio als korting

op je Blue Print! 

Pauline Gils



Pauline Gils

Bedankt dat jij de tijd neemt om je te verdiepen in de

mogelijkheden die ik jou met The Cosmic Compass bied! En

mocht je overwegen om mij jouw sterren, jouw levenspad en jouw

potentie te laten lezen: geweldig! Can't wait to hear from you.

BEDANKT!

I N S T A G R A M

F A C E B O O K

LET'S CONNECT!



MY PROMISE 
TO YOU

Alle informatie die jij mij

verstrekt; jouw

geboortegegevens en jouw

vragen aan mij: blijven

vanzelfprekend onder ons

tenzij wij samen anders

besluiten. Verder blijft alles

tussen jou, mij en de sterren.



NOTITIES






