C. VITAE, Dr. OVIDIU VICTOR COȘBUC.
N. România, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, 27. 08. 1962.
18. 07. 1978 – experiență de moarte clinică 3 min. la Clinica Ortopedică din ClujNapoca în timpul unei intervenții chirurgicale după un accident grav pe pista de schi
ce a avut loc în luna ianuarie ‘78.
1982 – Bacalaureatul la Liceul Industrial 3 – Bistrița.
1979-1983 – Studii de filosofie și teologie în ilegalitate în cadrul Bisericii grecocatolice. Am fost hirotonit preot gr.cat. de catre Arhiepiscopul gr.cat. Alexandru
Todea în ziua de 22 dec. 1983 la Reghin.
1983-1990: Am continuat studiile de teologie și m-am dedicat activității preoțești în
România în ilegalitate. Între timp lucram ca muncitor calificat la Stația de Epurare a
apei din Bistrița.
1990.
La 1 mai am intrat în Italia cu viză de studii și o bursă de doi ani ce mi-a fost
conferită de Vatican.
Mai – octombrie. Am ajutat preoții români din Roma și Civitavecchia în activitatea
pastorală.
1990. Octombrie – iunie 1992.
Studii de Filosofie la Pontificia Università Gregoriana din Roma.
Studii de specializare în Arheologie la Istituto di Archeologia Cristiana din Roma.
Activitate de cercetare în Catacombele Romei și în special în Catacomba di San
Callisto.
Am ținut circa 80 de conferințe la Radio – Vatican și am celebrat de 6 ori Liturghia
gr.cat. din Gradina Vatican, Liturghii transmise la Radio - Vatican în toată lumea.
Iulie – August 1992.
Am participat activ la Congresul internațional de Arheologie din Bonn, Germania.
Studii și Cercetări în Arheologie în Israel la Marea Moartă, la Qumram și la
Ierusalim.
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1992 – 1994. Studii de Teologie la Pontificia Università Gregoriana (PUG) și La
Institutul Biblic din Roma unde am studiat limba akkadiană.
1990 - 1994.
Cursuri la zi la Pontificio Istituto Orientale (PIO), în Orientalistică.
1993. Cursuri serale de limba și cultura Japoneză la Istituto per il Medio ed Estremo
Oriente din Roma.
1994.
Iunie. Am obținut Licența în Științe Orientale la PIO cu gradul “Magna cum laude”.
Am început cercetarea cu privire la Codul ancestral al Omenirii, prin documente.
1994– 1996. Cursuri la zi pentru Doctoratul de cercetare la PIO –PUG.
1996– 1998.
Pregatirea Tezei de doctorat în Stiințe Orientale cu titlul Esperienza in punto di
morte. Casistica. Analisi tra l’Occidente e l’Oriente.
Am lucrat în diplomația Vaticanului la secția “Ecumenism”. (1996) , am lucrat în
Relații interne, între Catolicism și Confesiunea Valdeză. În 1997 am lucrat în relații
externe, ocupandu-mă de Tibetani. Șeful meu era Arhiepiscopul Tetamanzi, Cardinal
de Milano.
1998. Am intrat în Gruparea ONU, Mayapan, ce s-a ocupat de drepturile indigenilor
și am participat în mod activ la SUMMITUL MONDIAL DE PACE (23-26 IULIE)
ce a avut loc la Milano – Monza, Italia. Am semnat documentul internațional Ur –
Mayapan și am dat interviuri la marile televiziuni printre care BBC și Tv Montecarlo,
vorbind despre Viitorul Civilizației Umane.
1999. Master în Piramidologie la Institutul Zuccari din Trento (Italia).
Am început să țin cursuri și conferințe în Centre culturale și asociații, cu tema Il Ka
– il doppio eterico dell’ uomo.
În Iulie – august am efectuat cercetare la Giseh, în Egipt, studiind piramidele și
planimetria zonei.
2000 – 2004.
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Am organizat grupuri de studiu și expediții în India (de 4 ori), Himalaya (de 2 ori),
Nepal, Mexic, Peru, Egipt. Am urmat pe jos Calea Incașilor, 47 km in 4 zile, în Peru,
până la Machu Picchu.
Am tinut conferințe la Tv Bistrița, cu titlul: Experiența în apropierea morți, iar mai
tarziu a fost publicată o Carte cu titlul: Dincolo de aparențe, sinteza acestor
conferințe.
2004 – 2006. Am predat la Universitatea din Florența, Departamentul Careggi,
Clinica Universitarà, Chirurgia 3 și am avut peste 200 de studenți medici și asistenti
din toată Italia. Cursul avea titlul: Assistenza ai malati terminali, analisi casistica,
aggiornamenti.
2006.
Iulie. Mi-am luat anul sabatic în ce privește docența. Am efectuat o călătorie, pe jos,
pe Calea Franciggena, cu scopul de a înțelege mai bine condițiile de viață ale
omenirii din perioada evului mediu. A fost un parcurs de cercetare.
Iulie – decembrie. Am parcars pe jos 1500 de km in Italia (Roma – Assisi – Ferrara –
Brescia – Novara – Milano – Genova – Viareggio). De anul nou (2006 – 2007), am
încheiat acest parcurs de cercetare în loc. Rignano Flaminio, lângă Roma, împreună
cu prietenii ce m-au însoțit în această cercetare.
2007.
Am început să țin conferințe internaționale în special în jurul Romei pe tema
Ecosistemul planetar și am ținut cursuri pe tema Codul ancestral al omenirii.
În Italia am fondat L’Associazione Italiana per gli Ecovillaggi.
Am creat o Asociație numită Exploratorii nagual, pentru a unii realitatea europeană,
românească cu grupul Mayapan, iar la Brad am pus bazele unui viitor centru
agroturistic, situat la periferia loc. Brad.
2008.
Am continuat să țin Congrese internaționale, conferințe și cursuri în ambiente
culturale.
Am ținut conferințe TV pe rețele italiene și europene, ex. Europa tv, Brescia
Internazional, Padova Tv, Bistrița Tv, B1 București.
2009.
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Martie: Am început un ciclu de conferințe la Universitatea La Sapienza din Roma,
cu titlul: Progetto Mother Earth – verso un nuovo Protocollo Planetario.
Aprilie. Am început să țin conferințe publice în Centrele Municipale din Italia cu
titlul: Progetto Mother Earth, cu participarea Primarilor acestor localități, a
Consiliilor Municipale, Protecția Civilă și politicieni din toate orientările politice.
Am fost invitat la Congresul mondial de pace pentru protejarea Biosferei și a
Noosferei Planetei ce a avut loc în Insulele Bali între 23 – 27 iulie 2009.
Am pus bazele satului ecologic “BARDAVA VILLAGE” la Brad.
2010.
Iulie –august: Am pus bazele Fundației ”All Together”.
In iulie, la Brad, jud. Hunedoara am organizat prima întâlnire internațională a
Fundației.
Am contactat Academia României, am cunoscut Academicieni și am început proiecte
pentru educație. Am început o serie de conferințe la B 1 Tv. Sub egida Academiei
României am organizat conferința națională: Apa, sursa vieții, ce a avut loc la
București, în cadrul Universității Ecologice.
2011.
Iulie – august: împreună cu persoane competente din mediu universitar, la Brad am
redactat documentul: Chemarea Străbunilor.
2012.
Iulie. La Brad am organizat Festivalul internațional Renașterea Planetei, cu prezența
a șapte universități și a Academia României. A mai fost prezent un Ambasador și
numeroși oameni de cultură. A fost redactat un document cu titlul Revoluționarea
sistemelor.
Am cumpărat o Proprietate de șapte hectare în jud. Hunedoara, la munte, în
apropierea orașului Brad, pe care am organizat-o pentru tabere de vară și pentru
implementarea Proiectului Așezare ecologică autonomă. Autonomă în sensul de
autonomia resurselor.
2013.
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Am reânceput să țin cursuri în Italia, în cadrul unor Asociații, Fundații și mediu
privat universitar. În Italia mi-am publicat autobiografia în privat, cu cu titlul: Padre
Ovidiu Victor Coșbuc, vita e opera di un’entità ancestrale, împreună cu numeroase
alte publicații.
2014.
M-am reântors la Universitatea Pontificală din Roma pentru a completa un doctorat
în Istorie. În 31 mai – 1 iunie am organizat la Deva, jud. Hunedoara, Conferința
națională: Suveranitatea poporului român, garantată prin Constituție. Conferința a
fost însoțită de omonimul document. La conferință au participat diferite universități
din România, profesori și oameni de cultură de prestigiu.
În România și în Italia am organizat un curs de Antropologie, de tip universitar dar
ținut în mediu privat cu organizare proprie, în forma P.F.A.
2015.
Întregul an l-am dedicat studiilor și cursurilor în mediu universitar în Roma și în
România. Am reintrat în ambientul academic din Roma și am început o cercetare
amplă în Biblioteca Apostolică pentru a scrie Istoria Ancestrală a României.
În septembrie, la București am fondat Asociația Poporul suveran, și am propus un
proiect național pentru redresarea și renașterea României. Proiectul a fost prezentat în
15 noiembrie la Hotelul Internațional după care a urmat întâlnirea națională pentru
organizarea echipelor de lucru (5/6 decembrie), tot în București.
2016.
La București, am organizat cursul practic Portalul, cu intenția de a dezvolta o
cercetare practică pe tema Antropologiei cuantice. Am continuat cercetarea și am
ținut cursuri scurte integrate în Italia și România.
În luna mai am prezentat Teza de doctorat în Istorie – Filologie, în Roma, la
Pontificio Istituto Orientale cu titlul: Il poeta George Coșbuc e il risveglio della
nazione romena.
In 23 noiembrie am obținut Doctoratul cu Summa cum laude și media de 9,89.
Dr. Ovidiu Victor Coșbuc, C.V.
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