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Nota o autorze

Gary R. Collins jest licencjonowanym psychologiem klinicznym, posiada-
jącym tytuł doktora psychologii nadany przez Purdue Univeristy. Jest autorem 
ponad 170 artykułów i książek, m.in. Christian Counseling: A Comprehensive 
Guide i Family Shock: Keeping Families Strong in the Midst of Earthshaking 
Change. Był redaktorem 30-tomowej serii Resources for Christian Counse-
ling, 12-tomowej serii Contemporary Christian Counseling,  oraz zbioru kaset 
audio Word Christian Counseling Library. Jego najnowsza książka nosi tytuł 
Christian Coaching: Helping Others Turn Potential Into Reality i ukazała 
się w grudniu 2001 roku nakładem wydawnictwa NavPress.

Gary Collins urodził się i wychował w Kanadzie. Ukończył studia na 
McMaster University w Hamilton i University of Toronto, następnie przez 
rok kontynuował naukę w University of London. W  Europie po raz pierwszy 
wystąpił w roli nauczyciela akademickiego, prowadząc zajęcia dla University 
of Maryland w zamiejscowych ośrodkach w Niemczech i Anglii. Kilka lat 
spędził w Canadian Navy Reserve (oddziały rezerwy sił morskich Kanady), 
po czym przeprowadził się do USA i rozpoczął studia z psychologii klinicz-
nej w Purdue University. Praktykę zawodową odbył w szpitalu klinicznym 
University of Oregon i przez rok studiował teologię w Western Seminary.
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Tam spotkał Julię, swoją przyszłą żonę. Pobrali się w 1964 r. i przeprowa-
dzili do stanu Minnesota, gdzie Gary wykładał psychologię w Bethel College 
w St. Paul. Tam urodziły się ich dwie córki, Lynn i Jan. Przez rok Gary 
Collins był wykładowcą w Conwell School of Theology w Filadelfii, a na-
stępnie przeprowadził się do stanu Illinois i przez 20 lat wykładał psychologię                  
w Trinity Evangelical Divinity School (Trinity International University). 
Przez znaczą część tego czasu pełnił obowiązki dziekana wydziału.

W 1991 r. dołączył do grona przywódców Amercian Association of 
Christian Counselors (Amerykańskie Stowarzyszenie Doradców Chrześci-
jańskich). W ciągu następnych siedmiu lat Gary Collins pełnił obowiązki 
dyrektora wykonawczego, a później prezydenta stowarzyszenia, liczba 
członków organizacji zaś wzrosła z 1000 do ponad 15 000. Gary Collins 
rozpoczął także wydawanie magazynu Christian Counseling Today, oficjalnej 
publikacji AACC. W 1998 r., krótko przed ukończeniem 64 lat, Gary Collins 
ustąpił ze stanowiska w AACC, aby poświęcić się rozwijaniu poradnictwa 
chrześcijańskiego na świecie.

Gary Collins odwiedził ponad 50 krajów, przemawiając w czasie konfe-
rencji i seminariów dla doradców, pastorów i wolontariuszy. Obecnie kieruje 
pracami International Institute for Christian Counseling (Międzynarodowy 
Instytut Poradnictwa Chrześcijańskiego) i jest prezydentem International 
Christian Counseling Alliance (Międzynarodowy Alians Doradców Chrze-
ścijańskich). Często podróżuje, wygłaszając wykłady i prowadząc seminaria   
z dziedziny poradnictwa chrześcijańskiego, przewodzenia z wizją i opieki 
mentorskiej. Wraz z żoną Julią mieszkają w północnej części stanu Illionois. 

(powyższa nota pochodzi z oficjalnej strony internetowej Gary’ego Collinsa:      
www.garycollinsinstitute.com)


