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A münsterschwarzachi bencés apátság szerzetese. Monostorba lépése után megismerkedett az ókori 

szerzetesi hagyománnyal. Filozófiai és teológiai tanulmányait a Sankt Ottilien-i apátságban és 

Rómában, a Szent Anzelm Pápai Egyetemen végezte. Doktori dolgozatát Karl Rahner teológiájából írta. 

Ezután gazdasági és pszichológiai tanulmányokat folytatott. Főleg Carl Gustav Jung szemlélete volt rá 

nagy hatással. Tanulmányai végeztével monostora házgondnoka, sokak lelkivezetője és spirituális 

kísérője lett. Munkásságában sikeresen ötvözi az ősi szerzetesi bölcsességet és a modern pszichológia 

eredményeit. Korunk egyik legolvasottabb keresztény szerzője. 300 kisebb-nagyobb műve jelent meg. 

Könyveit több mint 15 millió példányban adták el és mintegy 30 nyelvre fordították le. 
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