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Como num prólogo

A presente obra não se apresenta como um simples e comum tratado
de dinâmica Celestial, onde o discurso redondo e decorado não
oferece nenhuma alternativa ou não tem nenhum sabor de
originalidade.
Pelo contrário, assim como tenho agido nas minhas incursões no
reino da Astrologia, através do magnífico canal da Metafísica, em
teoria e prática, lutando para desvencilhar-me das teias "saturnianas"
de acomodada fixação e sempre tentando evoluir para o campo
"uraniano" da Liberdade, decidi partir para as regiões do
Inconsciente e ali buscar as raízes dos ângulos e das direções. Pois,
nessa região de extrema liberdade e sabedoria, o único Livro é o da
Vida e a fonte de informações jorra para os que ali chegam em busca
de possíveis decodificações de seus conteúdos.
Claro, se me perguntam por que assim procedi, devo responder
que primeiramente o Inconsciente é o repositário da unidade ou
síntese de todas as coisas e o acesso a ele, embora metódico, lento e
extraordinariamente eficaz, torna o pesquisador certo do que faz, um
dirigente em paralelo da obra a que se propõe. Comigo aconteceu
sempre o fato paralelo de o
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inconsciente me indicar com precisão os quadros, designs, mandalas,
graus, signos, tudo como num imenso quebra-cabeça que vai se
encaixando até o devido momento de sua saída. A entrada de dados
— inputs —, proveniente de tais regiões, somam-se aos dados
adquiridos na árida estrada da vida. Quando se processam oferecem,
em retorno, o símbolo tão necessário — "saída" — na forma desejada.
No caso, como Astrologia Dinâmica.
Existe uma completa falta de bibliografia especializada na área da
Astrologia Dinâmica. O estudo dos ângulos e aspectos não passa de
uma mera compilação de autores, sendo que a maioria dos astrólogos
não faz laboratório nem pesquisa a validação da gama de aspectos,
quanto mais suas raízes. É verdade que o uso dos sistemas de
computação trouxe um novo alento ao pesquisador sério, porque
permite fazer os cálculos com precisão, podendo o astrólogo utilizar a
variação de aspectos para entender, inclusive, minudências da vida,
nuances, sutilezas e crises. Ângulos e aspectos formam uma essência
de dados tão importantes que dificilmente o astrólogo poderá fazer
uma leitura perfeita — salvo a adivinhação — sem seu conhecimento.
Em princípio foi necessário trabalhar e filosofar sobre o que
disseram e fizeram alguns notáveis pesquisadores, como Max
Heindel, Legh Melbourne, Dane Rudhyar e Jung, além do que fazem
Michel Aguilar, Jean de Larche, Demétrio Santos e outros. Depois de
muito estudo e muita vivência, entendi que nenhum campo da
Astrologia pode ser tão profundo quanto o dos ângulos e aspectos e
tão significativo quanto o das progressões. Ambos se identificam por
avançarem pela linha da eternidade cromossômica, ali onde se juntam
a memória do Passado e a imaginação do Futuro. O ponto de fusão é a
concepção, o big-bang original onde se angulam Sol e Lua na
proposta da vida e tem início a corrida progredida no fluxo e refluxo
dos karmas e dharmas da Humanidade.
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