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Περίπτωση Προεκλαμψίας
κατά τον Τοκετό

της Αλέκας Δουζίνα - Στυλιανού

Στα πλαίσια του θέματος «Η Αστρολογία της οικο-
γένειας» διάλεξα μία περίπτωση κληρονομικής προ-
διάθεσης μιας σπάνιας ασθένειας της προεκλαμψίας 
ή εκλαμψίας, που είναι μία επώδυνη επιπλοκή κατά 
το τοκετό μιας εγκύου γυναίκας. Ας ερευνήσουμε με 
τα εργαλεία της Αστρολογικής γνώσης, πως φωτο-
γραφίζεται μέσα σε ένα γενέθλιο χάρτη η προδιάθεση 
αυτής της κληρονομικής ασθένειας. 

Η προεκλαμψία είναι μία σοβαρή διαταραχή της 
εγκυμοσύνης που εάν αφεθεί χωρίς ιατρική παρα-
κολούθηση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλο-
κές για την έγκυο και για το έμβρυο που κυοφορεί. 
Τη βαριά προεκλαμψία μπορεί να ακολουθήσει η 
εκλαμψία που εκδηλώνεται με σπασμούς των μυών 
του προσώπου και των χεριών, αιμορραγίες, ανεβα-
σμένο ζάχαρο και άλλες επιπλοκές. Η προεκλαμψία  
θεωρείται νόσος του πλακούντα, αλλά ακόμα δεν 
γνωρίζουμε την ακριβή αιτιολογία της. Ωστόσο εμ-
φανίζεται σε εγκυμοσύνες εφόσον υπάρχει ιστορικό 
προεκλαμψίας σε προηγούμενη κύηση ή σε κάποια 
συγγενή πρώτου βαθμού, και σε αυτή την περίπτωση 
υπήρξε ιστορικό στην οικογένεια αλλά υποτιμήθηκε.

Στα πλαίσια αυτής της παρουσίασης, θα προσπα-
θήσω να εξηγήσω μέσα από τους χάρτες μιας μητέ-
ρας με τρία παιδιά, όπου και στις τρεις γέννες της 
μητέρας, υπήρχαν θέματα προεκλαμψίας με διαφο-
ρετικές επιπλοκές κάθε φορά. Στην ερμηνεία μου θα 
χρησιμοποιήσω τα κλειδιά της κλασικής αστρολογί-
ας, αλλά θα επιλέξω και κάποια μεσοδιαστήματα για 
την ερμηνεία μου από την μέθοδο της Κοσμοβιολο-
γίας κατά τον Reinhold Ebertin. Επίσης για την ακρί-
βεια της επιρροής των όψεων, θα χρησιμοποιήσω για 
τις όψεις ανοχή μίας, το πολύ δύο μοιρών.

Τα μεσοδιαστήματα που μου χρειάζονται στην ερ-
μηνεία της συγκεκριμένης περίπτωσης είναι τα πα-
ρακάτω:

Πλούτωνας/Βόρειος  Δεσμός = Εκλαμψία –Διατα-
ραχές στην εγκυμοσύνη που οφείλονται στο έμβρυο.

Ήλιος/Σελήνη =Η ισορροπία της υγείας – Γενετι-
κός κώδικας.

Ήλιος/Ποσειδώνας = Αιμορραγία –Αδυναμία 
–Λιποθυμία. Άρης/Ουρανός =Απώλεια αίματος – 
Σπασμοί των μυών – Εγχείρηση.

Κρόνος/ Πλούτωνας =Τοξόπλασμα –Το ξεχείλι-
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σμα του οργανισμού με τοξίνες (επιπλοκή με μόλυν-
ση του πλακούντα σε περίπτωση εγκυμοσύνης).

Σελήνη/Δίας = Διαταραχές ζαχάρου κατά την 
εγκυμοσύνη (τα υγρά που παράγει το πάγκρεας).

Ας αναλύσουμε τον χάρτη της μητέρας, ώστε να 
δούμε τι μας υπόσχεται ο γενέθλιος χάρτης της. Βλέ-
πουμε ένα χάρτη ο οποίος έχει γεμάτο τον πέμπτο οίκο, 
τον οίκο των παιδιών και της δημιουργίας . Έχουμε 
μία Σκορπίνα με ωροσκόπο Καρκίνο και Σελήνη στην 
αναιρετική των Διδύμων. Μεγάλη η επιθυμία και η 
αγάπη της για τα παιδιά αλλά και η γονιμότητα της 
συγκεκριμένης γυναίκας εύκολη, αφού ο κυβερνήτης 
του πέμπτου της η Αφροδίτη βρίσκεται εν οίκω και 
στο γόνιμο ζώδιο του Σκορπιού.

Ο πέμπτος έχει εμπεριεχόμενο όλο τον Σκορπιό  
και έτσι έχουμε κυβερνήτη του πέμπτου την Αφρο-
δίτη αλλά και συγκυβερνήτη τον Πλούτωνα ή ακόμα 
και τον  Άρη με την παραδοσιακή αστρολογία. Μέσα 
στον πέμπτο οίκο έχουμε τον Ερμή, Ουρανό σε αναι-
ρετική, Άρη, Αφροδίτη, Ήλιο και Βέρτεξ συν κάποια 
μεσοδιαστήματα σχετικά με την περίπτωση που εξε-
τάζουμε, σαν να θέλουν κάτι να μας πουν όλοι μαζί 
στριμωγμένοι στον ίδιο οίκο.

Ας δούμε όμως και τα μεσοδιαστήματα στον χάρ-
τη της μητέρας τι μας μαρτυρούν (ξεδιαλέγω μόνο 
αυτά που αφορούν το θέμα που εξετάζουμε).

Πλούτωνας/Βόρειος  Δεσμός = Εκλαμψία –Διατα-
ραχές στην εγκυμοσύνη που οφείλονται στο έμβρυο.

Ήλιος/Ποσειδώνας = Αιμορραγία –Αδυναμία 
–Λιποθυμία.

Η  Αφροδίτη κυβερνήτης της ακμής του πέμπτου 
οίκου, είναι σε αδυναμία και καμμένη από τον Ήλιο 
αλλά σε αμοιβαία υποδοχή με το χορηγό της τον 
Πλούτωνα που βρίσκεται στον Ζυγό

 συγκυβερνήτης του πέμπτου οίκου Πλούτωνας 
σε εξάγωνο με τον Ήλιο στον Σκορπιό και ο δεύτερος 
συγκυβερνήτης του πέμπτου ο Άρης,  πλανήτης της 
γονιμότητας, είναι παντοδύναμος αλλά σε άσχημη 
θέση, επάνω στην πτώση της Σελήνης.

Όλα αυτά μας κάνουν να σκεφτούμε ότι θα δη-
μιουργηθούν προβλήματα στο συγκεκριμένο άτομο 
στα θέματα της τεκνοποίησης, λόγω της πολυαστρίας 
μέσα στον πέμπτο οίκο, δηλαδή σε αυτό που τόσο 
επιθυμεί και αγαπά. Δηλώνει επίσης ένα άτομο δημι-
ουργικό αλλά και εσωστρεφές με δύναμη να φέρει εις 
πέρας δύσκολες καταστάσεις.

Η γενέθλια Σελήνη στην ίδια μοίρα της προγενέ-
θλιας έκλειψης Ηλίου της μητέρας, η οποία είχε γίνει 
στις 20.6.1974 που ήταν στην 28.20΄ μοίρα των  Διδύ-
μων. Αυτό δίνει στη Σελήνη έναν επιπλέον ιδιαίτερα 
καρμικό ρόλο και κάποιες δυσκολίες στη μητρότητα 
του συγκεκριμένου ατόμου που θα είναι καρμικά και 
ασυνείδητα ο σκοπός της ζωής της.

Η Σελήνη που είναι κυβερνήτης του Ωροσκόπου 
αλλά και του δεύτερου οίκου, οίκου των αξιών, δεν 
είναι βολικά τοποθετημένη από οίκο και από θέση, 
λόγω της αναιρετικής μοίρας των  Διδύμων ενώ βρί-
σκεται μέσα στον στενάχωρο 12ο οίκο.

Η Σελήνη δείκτης της μητρότητας έχει χορηγό τον 
Ερμή και ο Ερμής είναι στάσιμος αφού μόλις τελείω-
σε με την αναδρομή του, άλλο ένα στοιχείο προβλη-
ματικό -σημειωτέο ότι ο Ερμής είναι και ο φυσικός 
δείκτης των παιδιών.

Ο κυβερνήτης του Μεσουρανήματος, Ποσειδώ-
νας βρίσκεται στον έκτο οίκο της υγείας μαζί με τον 
Βόρειο  Δεσμό και καταλαβαίνουμε ότι η ψυχή έχει 
κάποια αποστολή να εκτελέσει σχετική με τα αιτή-
ματα του Ποσειδώνα, που σημαίνει δυσκολίες στην 
υγεία αλλά και συμμετοχή στην ανιδιοτελή υπηρεσία 
που για αυτήν την γυναίκα είναι σημαντική, κατά την 
διάρκεια της ζωής της. Και πράγματι αυτή η Κυρία, 
εκτός του ότι κατάφερε να αντιμετωπίσει επιτυχώς 
τις τρεις δύσκολες γεννήσεις των παιδιών της που 
την κάνουν να είναι μία αξιοθαύμαστη μητέρα, συγ-
χρόνως έχει καταφέρει με μεγάλες προσπάθειες να 
βρίσκεται σε υψηλά αξιώματα, υπηρετώντας τον εθε-
λοντισμό σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη ιατρικής 
φροντίδας διεθνώς.
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Από παραλληλίες στο γενέθλιο ωροσκόπιο έχου-
με την Σελήνη σε αντιπαραλληλία με τον Κρόνο και 
τους Δεσμούς της Σελήνης, που σημαίνει ένα άτομο 
σοβαρό, μοναχικό με αυτοέλεγχο, εγκράτεια και άμε-
ση συναισθηματική σχέση με λίγα αλλά σημαντικά 
άτομα για αυτήν.

Από σχηματισμούς μέσα στον χάρτη σημαντικό 
είναι το τρίγωνο της γνώσης που σχηματίζει ο Δίας ο 
Ποσειδώνας και ο Πλούτωνας. Ο Δίας  και ο Ποσει-
δώνας σε αμοιβαία υποδοχή σε όψη τετραγώνου με-
ταξύ τους την βοηθάει να υπηρετεί με δύσκολες συ-
γκυρίες, αλλά να έχει και την Θεία προστασία εφόσον 
δεν είναι ένα άτομο ιδιοτελές, αλλά αφοσιωμένη σε 
πονεμένους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Σε αυτό 
βοηθάει πολύ και το εξάγωνο του Πλούτωνα με τον 
Ποσειδώνα, που σημαίνει ότι το άτομο ασχολείται με 
ασυνήθιστα προβλήματα.

Η χιαστί όψη του Πλούτωνα με τον Δία υποδη-
λώνει την αποστολή της που θα είναι δύσκολη μεν, 
αλλά συγχρόνως ευεργετική για εκείνη αλλά και για 
τους άλλους που αγαπά και δίνεται με αυτοθυσία και 
αγάπη.

Το δύσκολο σημείο του χάρτη είναι η καμμένη 
Αφροδίτη από τις ακτίνες του Ήλιου, η οποία είναι 
κυβερνήτης του πέμπτου οίκου και σε θέση αδυναμίας 
στον Σκορπιό, σε όψη ακριβής συνόδου με τον Ήλιο 
και επάνω στο μεσοδιάστημα του Πλούτωνα/Βόρειου 
Δεσμού που μας μαρτυρά την δυσκολία στους τρεις 
τοκετούς, με την περίπτωση της προεκλαμψίας, όπου 
κινδύνευσε τόσο η ζωή της ίδιας, αλλά και η υγεία 
των παιδιών της.

Άλλο δυσοίωνο σημείο είναι η σύνοδος του Βέρ-
τεξ με τον άξονα του Ήλιου/Ποσειδώνα μέσα στον 
πέμπτο οίκο, που μας δίνει μια καρμική διάσταση σε 
όλο το θέμα της τεκνοποίησης της γυναίκας μέσα από 
τον κίνδυνο της ζωής της ιδίας όσο και της υγείας των 
παιδιών.

Το ταυ τετράγωνο του Μεσουρανήματος σε σύνο-
δο με τον Δία, επάνω στους Δεσμούς της Σελήνης, 
γνωρίζουμε ότι δηλώνει επίσης μια καρμική πραγμά-
τωση σε θέματα καριέρας μέσα από την ανιδιοτελή 
υπηρεσία.

Ωστόσο ένα μεγάλο τρίγωνο κρατάει όλο τον χάρ-
τη μεταξύ Ωροσκόπου - Ήλιου και Μεσουρανήματος 
μέσα από το στοιχείο του νερού, που σημαίνει ότι θα 
τα καταφέρει στους στόχους της και αυτό θα της δίνει 
δύναμη και ικανοποίηση στις προσπάθειες της.

Ας δούμε τους διελαύνοντες πλανήτες την ώρα 
της γέννησης του κάθε παιδιού σε σχέση με τον γε-
νέθλιο χάρτη της μητέρας. Ας εστιαστούμε μόνο στις 
ενεργοποιήσεις που γίνονται κάθε φορά την ώρα του 
τοκετού στον χάρτη της μητέρας για κάθε παιδί ξε-
χωριστά. Φυσικά οι διελεύσεις εκείνης της στιγμής 
είναι και το γενέθλιο ωροσκόπιο του κάθε παιδιού, 
άρα και η συναστρία μητέρας και παιδιού, αλλά δεν 
θα το δούμε από αυτήν την οπτική σε αυτή την πα-
ρουσίαση.

Α΄ Τοκετός– Κορίτσι - Ημερομηνία γέννη-
σης20.7.2006 ώρα 8.05 π.μ. στην  Αθήνα. Περίπτω-
ση: Προεκλαμψία και μεγάλη αιμορραγία στον τοκε-
τό.

1. Οι Δεσμοί της Σελήνης του παιδιού σε ταυ τετρά-
γωνο επάνω στην Σελήνη της μητέρας. 

2. Η Σελήνη του παιδιού σε όψη χιαστί με τον Ουρα-
νό της μητέρας.

3.Το Μεσουράνημα του παιδιού σε αντίθεση με την 
σύνοδο Αφροδίτης Ήλιου και στο μεσοδιάστημα 

της εκλαμψίας του Πλούτωνα/Β. Δεσμού της Σε-
λήνης της μητέρας.

4. Ο ανάδρομος Ερμής του παιδιού σε τετράγωνο με 
τον Ερμή τηςμητέρας.

5.Το μεσοδιάστημα της υγείας Σελήνης/Ήλιου του παι-
διού σε σύνοδο επάνω στην Σελήνης της μητέρας.
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6. Ο  Δίας του παιδιού σε σύνοδο με την σύνο-
δο Αφροδίτης Ήλιου και στο μεσοδιάστημα της 
εκλαμψίας του Πλούτωνα/Β. Δεσμού της Σελήνης 
της μητέρας.

7. Ο Ποσειδώνας του παιδιού σε όψη χιαστί με τον 
Κρόνο της μητέρας.

8.Το μεσοδιάστημα της εκλαμψίας του Πλούτωνα/Β. 
Δεσμού της Σελήνης του παιδιού σε εμπλοκή με 
όψη τετραγώνου με την σύνοδο Αφροδίτης - Ήλιου 
και του μεσοδιαστήματος του Πλούτωνα/Β. Δε-
σμού της Σελήνης (εκλαμψία) της μητέρας.
Ωστόσο εκείνη την ώρα της γέννησης του παιδιού 

βλέπουμε και κάποιες ευνοϊκές όψεις, όπου παρών εί-
ναι ο Ουρανός ο οποίος στο ωροσκόπιο της μητέρας 
έχει τρίγωνο με την Σελήνη της, καθώς και ο Πλού-
τωνας ο οποίος έχει εξάγωνο με τον Ποσειδώνα μέσα 
στο ωροσκόπιο της μητέρας. Και αυτό βέβαια βοήθη-
σε και την τελική θετική έκβαση του τοκετού.
1. Η  Αφροδίτη του παιδιού σε τριγώνου με το με-

σοδιάστημα του  Άρη/Ουρανού (αιμορραγία) της 
μητέρας.

2. Ο  Άρης του παιδιού σε εξάγωνο με τον Ουρανό 
της μητέρας.

3. Ο Πλούτωνας του παιδιού σε εξάγωνο με τον Ερμή 
της μητέρας.

4. Ο Χείρωνας του παιδιού σε τρίγωνο με τον Πλού-
τωνα της μητέρας.
Βλέπουμε μία συνταρακτική ημέρα, η ημέρα της 

γέννησης του πρώτου παιδιού αυτής της μητέρας από 
άποψη ενεργοποίησης των πλανητών που διελαύνουν 
στον γενέθλιο χάρτη της. Οι ενεργοποιήσεις από τις 
διελεύσεις της ώρας του τοκετού τόσο των πλανητών 
όσο και των μεσοδιαστημάτων είναι αρκετά δύσκο-

λες αλλά παράλληλα ενεργοποιούνται και οι επιβοη-
θητικοί παράγοντες στο ωροσκόπιο της μητέρας.

Β΄Τοκετός –Αγόρι – Ημερομηνία γέννησης 
20.11.2008 ώρα 7.05 μ.μ. στην  Αθήνα. Περίπτωση: 
Προεκλαμψία –Τοξόπλασμα και μεγάλη αιμορραγία 
στον τοκετό.
1. Ο Ωροσκόπος του παιδιού σε όψη συνόδου με τη 

Σελήνη της μητέρας και σε όψη εξαγώνου  με το 
μεσοδιάστημα του Κρόνου /Πλούτωνα (τοξόπλα-
σμα) της μητέρας. 

2. Η Σελήνη του παιδιούσε όψη τετραγώνου με τον 
Ποσειδώνα της μητέρας.

3. Ο Ήλιος του παιδιού σε όψη τετραγώνου επάνω 
στο μεσοδιάστημα του Κρόνου/Πλούτωνα (τοξό-
πλασμα) της μητέρας.

4. Ο  Άρης του παιδιού σε όψη τετραγώνου επάνω 
στο μεσοδιάστημα Σελήνης/Ήλιου(υγεία) της μη-
τέρας.

5.Το Μεσουράνημα του παιδιού σε όψη τετραγώνου 
με τον Ποσειδώνα της μητέρας.

6.Το μεσοδιάστημα Σελήνης/Ήλιου (υγεία) του παι-
διού σε τετράγωνο με τον Κρόνο της μητέρας.

7.Το μεσοδιάστημα του Κρόνου/Πλούτωνα (τοξόπλα-
σμα) του παιδιού σε σύνοδο με το μεσοδιάστημα 
της εκλαμψίας του Πλούτωνα/Β. Δεσμού της Σε-
λήνης της μητέρας.
Από εδώ προκύπτει το συμπέρασμα ότι για να 

υπάρχει ένα σημαντικό γεγονός θα πρέπει να έχου-
με πολλές εμπλοκές των πλανητών που διελαύνουν 
επάνω σε ένα γενέθλιο ωροσκόπιο αλλά και να ερεθί-
ζει τα ευαίσθητα σημείου του γενεθλίου με ό,τι αυτά 
υπόσχονται στον καθένα μας.



44

Ας παρατηρήσουμε τώρα και τις ευνοϊκές διελεύ-
σεις που υπάρχουν σε αυτόν τον χάρτη της ώρας του 
τοκετού του δεύτερου παιδιού που βοήθησαν στην 
θετική έκβαση παρ’ όλες τις ταλαιπωρίες της μητέ-
ρας αλλά και του παιδιού. 
1. Ο Πλούτωνας του παιδιού σε όψη τριγώνου επάνω 

στο μεσοδιάστημα του Κρόνου/Πλούτωνα (τοξό-
πλασμα) της μητέρας.

2. Ο Ουρανός του παιδιού σε όψη τριγώνου επάνω 
στον Κρόνο της μητέρας.

3. Ο Βέρτεξ του παιδιού σε τρίγωνο με τον Κρόνο 
της μητέρας.

4. Η Αφροδίτη του παιδιού σε όψη εξαγώνου με το 
μεσοδιάστημα του Κρόνου/Πλούτωνα (τοξόπλα-
σμα) της μητέρας.

1. Ο  Άρης του παιδιού σε όψη τετραγώνου επάνω 
στον Ήλιο -Αφροδίτη και στο μεσοδιάστημα του 
Πλούτωνα/Β. Δεσμού (εκλαμψία) της μητέρας.

2. Ο Κρόνος του 
παιδιού σε όψη 
τετραγώνου με 
τον Κρόνο της μη-
τέρας.

3. Ο Χείρωνας του 
παιδιού σε εξάγω-
νο  με το μεσοδι-
άστημα Σελήνη/
Δία (δείκτης υψη-
λού ζαχάρου) της 
μητέρας καθώς 
και σε εμπλοκή 
με το μεσοδιάστη-
μα Άρη/ Ουρανού 
(αιμορραγία) της 
μητέρας.

4. Το μεσοδιάστημα 
της εκλαμψίας Πλούτωνας/Β. Δεσμός της Σελή-
νης του παιδιού, σε αντίθεση με την Σελήνη της 
μητέρας.

5.Το μεσοδιάστημα Σελήνης/Ηλίου (υγεία) του παι-
διού σε όψη χιαστί με τον Κρόνο της μητέρας.

6. Ο Βέρτεξ του παιδιού σε όψη τετραγώνου με τον 
Ουρανό της μητέρας.
Ας δούμε όμως και τις θετικές επιρροές  οι οποίες 

βοήθησαν στην αίσια έκβαση του δύσκολου αυτού 
τοκετού. 
1. Η  Αφροδίτη του παιδιού σε όψη τριγώνου με την-

Σελήνη της μητέρας και σύνοδο επάνω στον Ου-
ρανό της μητέρας.

2. Ο Ποσειδώνας του παιδιού σε όψη τριγώνου με 
τον Ουρανό της μητέρας καθώς και με την Σελήνη 
της μητέρας (δημιουργείται ένα μεγάλο τρίγωνο 
του αέρα).

3. Ο  Δίας του παιδιού σε όψη εξαγώνου με τον  Δία 
της μητέρας και όψη χιαστή με τον Ποσειδώνα 
της μητέρας.

Γ΄ Τοκετός – Κορίτσι ημερομηνία γέννησης7.10.20.11 ώρα 12.45 μ.μ. στην  Άρτα. Περίπτωση: Προεκλαμ-
ψία, αιμορραγία, ανεβασμένου ζαχάρου και λιποθυμίας.

4. Ο Πλούτωνας σε τρίγωνο με το μεσοδιάστημα Σε-
λήνης/Ηλίου (δείκτης υγείας) της μητέρας.

5. Το μεσοδιάστημα Ήλιου/Ποσειδώνα (δείκτης αδυ-

ναμίας) του παιδιού σε τρίγωνο με τον Χείρωνα 
της μητέρας.
Σε αυτή την εργασία βλέπουμε πόση σημασία έχει 

ένας χάρτης με πολλά καρμικά στοιχεία, όπως αυτός 
της συγκεκριμένης μητέρας, η οποία είχε μεγάλη αγά-
πη στην οικογένεια και στα παιδιά, με αποτέλεσμα να 
διακινδυνεύει κάθεφορά στους τοκετούς της, λόγω 
ηθικής στάσης απέναντι σε ένα παιδί που θέλει να 
γεννηθεί. Δεδομένου ότι οι εγκυμοσύνες προέκυπταν 
ξαφνικά όπως φαίνεται και στο γενέθλιο ωροσκόπιο 
της μητέρας από τον Ουρανό στον πέμπτο οίκο σε 
τρίγωνο   με την Σελήνη της.

Το καρμικό για κάποιους ή το τυχαίο για άλλους, 
εξαρτάται από το τι πιστεύει ο καθένας μας, φαίνεται 
τόσο καθαρά μέσα από τους αστρολογικούς χάρτες 
που πολλές φορές μοιάζουν πραγματικά απίστευτοι. 
Η αστρολογία μας αποδεικνύει ότι τα γεγονότα της 
ζωής μας είναι προδιαγεγραμμένα καισε εμάς υπάρ-
χει το ελευθέριο της βούλησης να τα βιώσουμε με 
τον καλύτερο τρόπο, τόσο για εμάς όσο και για τους 
άλλους.


