Prof. dr. Ovidiu Victor Coșbuc
Domenii de competență și interes.
Domeniul meu de competență este Antropologia culturală cu specializare în istoria
religiilor, religii comparate, ecumenism și relații internaționale în special pe tema culturii
confesionale. Alt domeniu de competență este legat de religii primitive și paleo antropologie
culturală. Pe tema religiilor și a comportamentului religios, într-o paralelă Occident – Orient,
competența mea este legată de fenomenologia religiei în ce privește eschatologia, adică
evoluția conceptului de Dumnezeu și experiența în apropierea morții ce ne duc la conceptul de
finalitate, adică ”ce se întâmplă cu ființa umană după moarte”. Din acest punct de vedere am
elaborat o lucrare de doctorat între anni 1995 – 1998 la Pontificio Istituto Orientale ce apoi a
trecut la Universitatea S. Anselmo din Roma. A fost o teză revoluționară, contesată atunci în
mediul universitar din Vatican dar acceptată la Univ. din Florența. (Azi, această lucrare este
acceptată în Vatican, cu anumite rezerve). De la domeniul meu de competență trec la
domeniul de interes. Acesta amplifică temele expuse mai sus și aprofundează cercetarea de
graniță cu privire la fenomenul morții în general și posibilitatea de a experimenta granița între
viață și moarte sau/și granița între conștient și inconștient prin fenomene paranormale legate
de electro magnetism și fizică de ultimă generație; pentru a înțelege mai bine ”fenomenele de
graniță” întâlnite de mine în India și Himalaya, observate la anumiți asceți din India și
Nepal.
Deși am fost hirotonit preot gr.catolic și respect tradițiile religioase, m-am retras din
activitatea pastorală pentru a mă ocupa de cercetare. Posed o minte științifică ce mă apropie
mai mult de Pierre Teilhard de Chardin și de Mircea Eliade. Intr-un anumit sens intenționez să
dezvolt cercetarea pe care ei au început-o și au dus-o înainte cu demnitate. Consider că a sosit
timpul ca să facem un pas înainte. De aceea Antropologia culturală pe care o propun este de
tip științific și evolutiv. Cursurile de bază pe care le propun în mediu universitar sunt:
Antropologie științifică și aplicată, Etnogeneză evolutivă translineară, Evoluția religiilor,
Experiența în apropierea morții, Strategiile ecumenismului în mileniul III. Propun
seminarul: Metodologia cercetării științifice în Antropologie.

Curriculum vitae, cursuri ținute și publicații.
Il percorso dell’ecumenismo tra la Chiesa Cattolica e la confessione Valdese, corso di
aggiornamento, Parrocchia Cattedrale di Civitavecchia (2005-2007).
Antropologia medica. Assistenza ai malati terminali, Corso di aggiornamento, Univ. di
Firenze, Chirurgia 3, Clinica Careggi, 2004-2006.
Curs de supraviețuire, 3 module, Italia – India (2001-2005).
Codul Ancestral al Umanității, curs, 12 module, mediu privat, Milano 2012-2014.
L’essere umano e la sovranità, Milano, corso in privato, settembre 2014.
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Curs, Școala Maeștrilor și măestriilor, 14 module, România, în mediu privat, 2014-2016.
Curs, Pilotarea morții, 3 module, în mediu privat, București, Constanța, România (20152016).

Cărți și DVD în italiană și română:
Ovidiu Victor Coșbuc, Il cuore nella spiritualità orientale, PIO, Roma, 1994.
Ovidiu Victor Coșbuc, Esperienza in punto di morte, Roma, 1998.
Ovidiu Victor Coșbuc, I sette anelli del potere, 2001, Milano, DVD.
Ovidiu Victor Coșbuc, Il quadrante cosmico, 2001, Milano, DVD.
Ovidiu Victor Coșbuc, La mappa di Nut, 2002, Milano, DVD.
Ovidiu Victor Coșbuc & Patricia Negrea, Dincolo de aparențe, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2005
Ovidiu Victor Coșbuc, Padre Ovidiu Victor Coșbuc, vita e opera di un entità ancestrale,
Milano, 2013.
Ovidiu Victor Coșbuc, Il codice ancestrale dell’Umanità, Milano, 2015.
Ovidiu Victor Coșbuc, Il poeta George Coșbuc (+1918) e la rinascita della nazione romena,
PIO, Roma, 2016.

Articole și conferințe Radio-Tv.
Riflessioni teologiche, optzeci de conferințe la Radio Vatican (1990-1992).
Il cambiamento del paradigma, Tv Padova – Italia, 2000.
Experiența în apropierea morții, 8 conferințe Tv Bistrița, 2003.
I cerchi nel grano, conferenza, Tv Treviso – Italia, 2003.
Omul și sănătatea pământului, 2 conferințe, Tv B1, București, Codul lui Oreste, 2010.
Il grande sogno e la Civiltà Arcobaleno, conferenza, Anima Tv, Milano, Anima Edizioni,
2013.
Calea Străbunilor, conferință, Tv. Tg. Mureș, 22-23 noiembrie, 2014.

Articole, documente și conferințe:
La saggezza degli antenati, conferenza, Milano Monza, nella Conferenza ”Prima pace del
mondo, 21-25 luglio1998.
Protocollo Mother Earth, documento, Roma, luglio 2007.
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Urgențe planetare, conferință, Centrul Cultural Municipal ”George Coșbuc”, 14 aprilie 2009.
Umanitatea la încrucișare de drumuri, Bistrița, jud. BN, Casa de cultură, 2010.
Umanitatea la încrucișare de drumuri, Mediaș, Casa Schuller, 23 octombrie, 2010.
Apa sursa vieții, conferință, Universitatea Ecologică, București, 2010.
Chemarea străbunilor, document, Brad, Jud. Hunedoara, România, iulie 2011.
Renașterea planetei și a omului, conferință, emisiunea Picătura de lumină, Tv Bistrița, 2
aprilie 2012.
Umanitatea la Încrucișare de drumuri, conferință, Sala Dales, București, 20 aprilie, 2012.
Il grande progetto del sesto sole, Conferenza presso il Centro Studi di Medicine integrate,
Modena, Italia, 23 maggio, 2013.
L’Ecosostenibilità, conferenza, al Foro Boario, Italia, 3 ottobre 2013.
Sovranità individuale, conferenza, Milano, Italia, 7 marzo 2014.
Suveranitatea Poporului Român garantată prin constituție, conferință publică, Casa de
Cultură ”Drăgan Muntean”, Deva, Jud. Hunedoara, 31 mai – 1 iunie 2014.
Dezvoltarea potențialului uman, conferință, București, 19 iunie 2015.
Schimbarea paradigmei în viitorul umanității, conferință, emisiunea Picătura de lumină, Tv
Bistrița, 13 noiembrie 2015.
Schimbarea paradigmei în viitorul umanității, conferință, Facultatea de Istorie-filozofie,
Univ. Babeș Bolyai, Cluj-Napoca, 2015.
Schimbări planetare iminente, conferință la Centrul german di Bistrița, jud. BN, 1 noiembrie,
2015.
Renașterea României, schimbarea în cinci pași, conferință, București, 19 noiembrie 2015.
Schimbarea paradigmei în viitorul umanității, conferință, Biblioteca Municipală, Petru Maior,
Reghin, 8 decembrie 2015.
Schimbarea paradigmei în viitorul umanității, conferință, Univ. de Artă, Departamentul de
muzică, Tg. Mureș, mai 2016.
Antropologie, știință și artă, Univ. de Artă, conferință, Departamentul de muzică, Tg. Mureș,
decembrie 2016.
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