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scholar. The field of his research is a spirituality of the Eastern Christianity; especially the Coptic Tradition. Beside that he is interested in interreligious relations between Christianity and Islam in general and in spirituality and practical
aspects of religious life in particular.
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Ljubljana, where he graduated in 1983. During his stay in US he completed M.A. on
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same year he also established Franciscan Family Center (Slovene: Frančiškanski družinski center; later renamed to current Franciscan Family Institute). In
two years, he finished his postdoctoral study and received doctorate of theology.
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of Arts, Ljubljana. In 2004 he was elected to associate professor and in 2009 to full
professor. During his academic career he „developed an innovative approach to
marriage and family therapy called: „Relational family therapy”. In 2007 he was
co-recipient of award for work on social services from Ministry of Work, Family
and Social Affairs. Between 2012 and 2016 he was dean of his alma mater: Faculty
of Theology in Ljubljana.
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i „Jak powstałem” (1998), redaktorka 8 książek, autorka około 250 artykułów
i rozdziałów naukowych oraz ponad 200 artykułów popularno-naukowych; stypendystka Fundacji Fulbrighta w Cambridge i Bostonie (Harvard Divinity School
i Population Sciences Dept., Harvard School of Public Health) oraz programu
Socrates/Erasmus; upowszechniająca wiedzę z zakresu psychologii prenatalnej i prokreacji, pedagogiki prenatalnej, pedagogiki rodziny i zdrowia w wielu
ośrodkach w Polsce.
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The horizons of reconciliation after traumatic experience, in: Juhant J., Žalec B.
(ed.), Reconciliation: the way of healing and growth, Zürich – Münster 2012, LIT, pp.
267–274; The science of the empathy: empathy and its meaning in the modern world, in:
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