O Ars Paulina, Parte 1

Comecei a trabalhar no Ars Paulina (A Arte de Paulo, AP) Parte 1 da Chave Menor de Salomão
alguns anos atrás. Para aqueles que não sabem o que o AP é, é um sistema de magia que
utiliza-se de anjos e envolve a convocação de deidades celestiais mencionadas
anteriormente dentro da hora do dia em que elas controlam. Tenha em atenção que as horas
de verdade em um dia e as horas conforme a sociedade moderna deﬁne, variam
consideravelmente; a primeira hora do dia por exemplo começa, de acordo com este sistema
e na realidade, com o nascer do sol ao invés da meia noite como estamos acostumados a ver
sendo o início de um novo dia, e como apresentados pelas bugigangas tecnológicas. Este
horário esotérico pode ser calculado bastante facilmente. Listei uma calculadora online
gratuita para fazê-lo e um link abaixo para fazer os cálculos à mão:
http://chronosxp.sourceforge.net/pt/hours.html
Resumindo, algumas implementações são necessárias, especiﬁcamente uma tabela de
práticas que é uma tabela onde os 7 planetas clássicos são desenhados (Portanto o Sol, Lua,
Marte, Vênus, Mercúrio, Júpiter e Saturno) conforme é mostrado na imagem abaixo. Um selo
deve ser criado, também conforme as instruções delineadas no documento, e um conjuro
deve ser proferido com sua mão sobre o selo que deve ser posto por cima do planeta regente
do signo que está no ascendente. *Note que você precisa ter pelo menos um conhecimento
básico de Astrologia para fazer trabalhos com o AP. Uma pessoa também vai precisar de uma
Bola de Cristal e incenso correspondente ao planeta regente. O anjo convocado deve
aparecer na bola. Esta é minha própria tabela:
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Este projeto, infelizmente, foi um fracasso pois não deu certo para mim. Nenhum anjo
apareceu e nada aconteceu. Consegui descobrir que seguir as instruções do “Chave Menor
de Salomão” não era o suﬁciente; tinha mais coisa aí. Talvez foi minha culpa por pensar isso,
mas é vivendo e aprendendo, não é mesmo? Não sei se alguma vez irei retomar isso depois
da pesquisa necessária me fornecer com algum tipo de garantia, mas veremos.
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