
my story

L 
a 49 de ani, Deborah Houlding este 
astrolog cu experienţă în astrologia 
orară şi electivă, editoare a respec-
tatei reviste Traditional Astrologer 
Magazine şi fondatoarea editurii 

Ascella Publications, specializată în publicarea 
de texte astrologice vechi, manuscrise rare 
(are în portofoliu peste 100 de titluri din istoria 
şi tradiţia astrologiei). Este autoarea unei cărţi 
de astrologie (The Houses: Temples of the 
Sky) şi a devenit cunoscută pentru „descifra-
rea” unei cărţi de astrologie veche (Astrologia 
Creştină, scrisă de William Lilly prin secolul al 
XVII-lea), pe care a transpus-o într-un limbaj 
accesibil, extrem de util în practica astrologiei 
moderne. Deborah Houlding este o apariţie 
constantă în revistele de specialitate britani-
ce şi străine (The AA Journal, The Horary 
Practitioner, Astrology Quarterly, The 
Southern Astrologer, The Mountain Astrolo-
ger- SUA, Mercurio din Spania, Astralis din 
Franţa, The FAA Journal în Australia, The AA 
Medical Newsletter), la conferinţele şi simpo-
zioanele astrologie din Europa şi SUA, şi chiar 
în Australia, unde a ţinut o serie de prezentări 
tematice la sfârşitul anilor 2000. În plus, a 
lansat Skyscript, unul din cele mai populare şi 

Deborah Houlding este mam[ a patru copii §i unul dintre cei mai cunoscu\i 
astrologi britanici. Am profitat de prezen\a ei în \ar[ pentru a-i afla p[rerea 
despre horoscop, magia §i limitele predic\iilor astrale.

apreciate site-uri informative în astrologie şi 
are propria şcoală de astrologie tradiţională.

La Bucureşti, a venit la invitaţia lui Dan 
Ciubotaru, preşedintele Asociaţiei Astrolo-
gilor din România, care a rugat-o să ţină o zi 
de prelegeri pe tema astrologiei elective: 
cum să alegi cel mai bun moment pentru un 
eveniment important din viaţă; care e ziua 
cea mai potrivită pentru a păşi cu dreptul 
într-o căsnicie, pentru a începe o nouă afa-
cere sau a face o operaţie reuşită, fără com-
plicaţii? Deborah încearcă să răspundă la 
aceste întebări, cu ajutorul astrologiei.   

Metoda ei e precisă şi clară, sprijinită pe 
exemple şi calcule și o bogată experienţă. 
Profesoara e deschisă, prietenoasă, dornică 
să răspundă întrebări-
lor şi să împărtăşeas-
că din experienţa ei. 
Deborah are o familie 
numeroasă şi prieteni 
pe trei continente, un 
zâmbet debordant şi încredere deplină în 
deplină în faptul că „totul se întâmplă cu un 
motiv” - imposibil să n-o îndrăgeşti! 

Horoscoapele sunt o prostie
Deşi astrologia a făcut-o celebră, întâlnirea 
cu mersul complicat al stelelor nu a fost 
pentru ea dragoste la prima vedere. Deborah 
a intrat în astrologie pe la 25 de ani, pe uşa 
clarviziunii. După ce în adolescenţă demon-
strase capacităţi de medium, o prietenă 
încrezătoare în darul ei i-a povestit despre 
cursurile de astrologie. „Eram însărcinată”, îşi 
aminteşte ea. „Mi s-a părut aiurea să mă 
apuc de astrologie, despre care nu ştiam 
nimic altceva decât horoscoapele din reviste, 
iar acelea mi se păreau nişte tâmpenii”. A 

mers totuşi, de dragul prietenei. Şi pentru că 
tot era la curs şi plătise banii, s-a străduit 
să-şi însuşească regulile de bază şi calculul 
complicat al hărţilor natale. 

Cum §i-a descoperit talentul
După doar câteva săptămâni, profesoara, 
intuindu-i talentul, i-a oferit şi prima provo-
care: „Alături e o femeie care ne-a rugat să-i 
facem o astrogramă...” Deborah a scris date-
le de naştere şi, mai în glumă, mai în serios, a 
pus pe hârtie viaţa unei persoane pe care 
n-o cunoscuse niciodată. „Am copiat inter-
pretările din carte”, râde ea. „Dar am renun-
ţat la formulările generale sau ambigui în 
favoarea unora personalizate, cât se poate 

de clare. I-am spus 
că era divorţată, câţi 
copii avea...” A doua 
zi, femeia o  întreba 
uluită „De unde ai 
ştiut?...” „Din carte!” 

a venit explicaţia şi Deborah a avut confirma-
rea unui fler special. 

Astfel a început cariera ei în astrologie, 
chiar înainte să creadă cu adevărat în ea sau 
să-i cunoască secretele. „Am făcut o mulţi-
me de hărţi (astrologice – n.r.) înainte să ştiu 
ce făceam, prea bine. Şi n-am greşit nicio-
dată. Oamenii mă sunau după o vreme să-mi 
mulţumească pentru că totul a fost aşa cum 
le spusesem.” O întreb cum reuşea şi mă 
lămureşte: „Aveam acest instinct, această 
încredere în ceva care mă ghidează spiritual.” 

Acelaşi ghid a ajutat-o să scrie o carte 
dintr-o limbă moartă, pe care nu o înţelegea 
nimeni. La aniversarea zilei de naştere, Deb a 
primit de la soţul ei „Astrologia Creştină” de 
William Lilly. La vremea aceea renunţase deja 

La granița dintre logica matematică a deplasârii 
astrelor și intuiția influenței lor asupra oamenilor, 
Deborah pare să fi găsit un echilibru  valoros.

Deborah predă astrologie 
orară unui grup de 16 
astrologi, în timpul unui 
seminar de cinci zile, ținut la 
Callander Scotland.

la cursuri şi darul i s-a părut absolut inutil. 
După ce a uitat cartea pe raft câteva luni, s-a 
hotărât în cele din urmă s-o citească. „Era 
într-o engleză pe care n-o înţelegeam” îşi 
aminteşte ea. „Nimeni nu putea. Eram 
supărată şi frustrată, când, după o vreme, am 
simţit un îndemn – citeste-o asa cum a fost 
scrisă! Lasă-l să-ţi vorbească, pentru că a 
fost un mare astrolog! Mi l-am imaginat pe 
William Lilly spunând ceea ce scria, vocea lui. 
A fost ca o magie. Lasă-l să-ţi vorbească şi 
vei înţelege, a fost îndemnul. L-am urmat şi 
astfel am putut citi fiecare cuvânt. Cred că 
am reuşit să fiu în legătură şi să cuprind 
spiritul cărţii, care mi-a vorbit. Apoi am 

“~n consulta\ii, renun\ 
la ̀ ndoieli, m[ las 

condus[ de intui\ie §i 
nu gre§esc niciodat[“

Deborah Houlding la 
București, împreună cu 
cei  doi președinți (onorific 
și în exercițiu) ai Asociației 
Astrologice din România, 
Mihaela Dicu și Dan Ciubotaru.

“C[l[toria ̀ n 
Rom]nia a fost 
ca o vacan\[.“
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Eu nu spun oamenilor viitorul, ci
încerc s[-i ghidez

practicat tipul de astrologie pe care el l-a 
descris în carte. N-aş fi putut fi scriitoare 
dacă nu aş fi avut un ghid. Nu am studii supe-
rioare şi nici nu sunt un as al cuvintelor, dar 
atunci când scriu, mă simt ca şi cum aş fi un 
vehicul. ”

Nu sunt o prezic[toare
Acum, Deborah dă mai puţine consultaţii şi 
scrie mai mult, ţine prelegeri, predă, scrie 
cărţi şi articole. O întreb de ce a renunţat la 
consultaţii şi îmi spune că nu vrea ca darul ei 
să devină „un job”. „Încerc să-mi menţin 
legătura cu harta (astrală). Adevărul e că 
n-am dat niciodată o consultaţie (astrologie 

orară – nr) care să nu fie valoroasă pentru 
persoana cu care comunicam. Pe de altă 
parte, nu răspund la întrebări prosteşti, nu 
vreau să fiu o prezicătoare, ci un ghid. Ceea 
ce fac nu e despre cum să câştigi la loterie.” 
O întreb cum reuşeşte să spună lucruri 
100% adevărate despre persoane pe care 
nu le cunoaşte: „Nu e niciun truc”, râde ea. 
„Renunţ să-mi mai blochez energiile şi 
gândurile, mă las condusă de instinct. Nu aud 
voci, dar cred că suntem cu toţii ghidaţi de 
ceva mai presus de noi şi înţelegerea noastră. 
Când credinţa mea intră în conflict cu 
scepticismul, renunţ la cel de-al doilea. Nu 
am îndoieli şi las totul să curgă, ca un râu, şi 
mă aştept ca tot ceea ce spun să aibă un 
motiv bine întemeiat. Şi aşa şi este. Aşa îmi 
îndemn  şi studenţii, să aibă încredere în ei şi 
în ceea ce văd sau simt în harta natală, să fie 
corecţi şi precişi, şi nu vor da greş niciodată.”

Avem libertate, dar cu limite
Deborah are patru copii, doi fii şi două fiice, 
cu vârste între 24 şi 30 de ani, adulţi, cu 
propriile slujbe, familii sau pasiuni. Niciunul 
dintre ei nu-şi consultă mama în astrologie, 
dar au încredere în sfaturile ei. Soţul, în 
schimb, când are de luat vreo decizie mai 
importantă, îi spune, într-o doară: „Fă repede 
o hartă (orară – n.r.)!” Deborah nu are nevoie 
să-şi consulte tema astrală: „Asta pentru că 
am convingerea că totul are un rost, chiar şi 
întâmplarea. Nu sunt fatalistă, cred că ne 
modelăm destinul pe măsură ce parcurgem 
etape de viaţă. Suntem responsabili de 
alegerile şi deciziile noastre, dar avem limite 
în luarea lor. Nu cred că totul e inevitabil, dar 
nici că avem cu toţii libertatea să facem ce 
vrem. Cred că adevărul e undeva la mijloc.”M
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