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Descoperă Vechea Europă împreună cu noi! 

 

„România este vatra a ceea ce am numit Vechea Europă, o entitate culturală cuprinsă 

între 6.500 – 3.500 î.H., axată pe o societate matriarhală, teocrată, paşnică, iubitoare şi 

creatoare de artă, care a precedat societăţile indo-europenizate, patriarhale, de luptători 

din epoca bronzului şi epoca fierului. A devenit de asemenea evident, că această 

străveche civilizaţie europeană, precede cu câteva milenii pe cea sumeriană. A fost o 

perioadă de reală armonie, în deplin acord cu energiile creatoare ale naturii.”  

 

Marija Gimbutas – Profesor la U.C.L.A. – Civilizaţie şi Cultură 

 

 

 

Colecții NFT lansare Geneza Europei 

 

Ordinul Dragonilor (10000) 

Lupta Titanilor – Cărbune (investitori 1) 

Lupta Titanilor – Diamant (investitori 2) 

 

 

                               

 

 

Colecții NFT viitoare 

 

- Armele Geto-Dacilor 

- Aurul GETÆ 

- Cetățile Pelasgilor din Vechea Europă 

- România în NEOLITIC (Vădastra, 

Cucuteni, Gumelnita, Hamangia) 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Stațiune PHARANX 

 

 

- Proiect 3D (4000 mp 

construiţi utili de clădiri) 

- Amplasament / Teren / 

Stațiune Parâng (36000 mp) 

- Pârtie de SKI / Săniuş 

- Festival anual RHABON vs 

STRABON  

- 48 de micro-evenimente  

- Sănătate holistică / Simfonia 

celulelor  

- Furnizori BIO  

- Stână Momârlănescă  

- Meşteşugari  

- Activități pentru cei mici / 

tabere tematic + IAZ + Mini 

ZOO + Teatru 
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Web 3.0 / Gaming 

 

 

 

Caractere: Agathyrsus, Schytus & 

Gelonus, Tartaros, Gaya, Apollo, 

Echidna, Prometheus, Phorcys, Typhon, 

Hydra, Dragon. 

 

Superputeri  
 

Bendis agilitate cu arcul, vindecare. 

Gebeleisis tunete şi fulgere, cerc de foc. 

Cavalerul Trac călare, fortă mare. 

Zamolxe invulnerabilitate, vindecare. 

Kotys controlul naturii, puteri ale 

elementelor Sabazios puterea şarpelui, 

strângere puternică. Derzelas vindecare, 

rezistență Hestia foc, puteri ale 

elementelor Moş An vindecare, blocarea 

timpului. Moş Arie război, “berserk 

mode”. 

 

- Metaverse Vechea Europă 

 

- Gamification 
HYPERBOREA 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnologie 

 

 

- SMART Contract 

- Sistem de rezervări NFT  

- Aplicație VOT DAO 

- Token Ordinul Dragonilor 

- Mini-CRM  

- Portal intern comunitate 

- Transfer in timp real FIAT 

- Token Ordinul Dragonilor. 

 

 

Terenuri virtuale  

 

 

România, Moldova, Bulgaria, Serbia, 

Macedonia, Albania, Grecia. 
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                                        Parteneri 

 

Povestea Locurilor, Ținutul 

Momârlanilor, Asociația NO SHEEP, 

ZĂU Advertising, La Unchiu, Comexim 

R, DAOS Forest, Complex Montana, 

Pensiunea Retezat, Melt Laboratory, X-

Web, B2B Strategy ™, Webcom 

SIB, Rollfilmcinema Blog, reFresh 

Design, Asociația Art Studio 7, 

Academia de Lupte Basarabi, Complex 

Casa de Vis, Green Future Snagov, 

Symphony of the Cells (doTerra), ∆rt by 

AGC, Vatra Sarmizegetusa Regia, Moșu 

(Cosmin Răducanu), Novian, Atelier artă 

meșteșugărească Nela Mihalache, 

Asociația Banaterra. 

 

 

 

 

                                 Echipă 

 

 

Lucian, Vlad, Gabriela, Daniel, Federica, 

Alexandru, Cornel, Cristian, Andrei, 

Cosmin, Ciprian, Zoltan, Kabai, 

Sebastian, George, TOMA, Alin, Ionuț, 

Milică, Klaus, Adrian, Maria, Mihaela. 

 

 

COMUNITATE  

 

 

+10000 membri Ordinul Dragonilor 

 

 

 

 

 

 

 

  MEDIA / Comunicate de presă 

 

 

 

- Primul SA înregistrat în 

Blockchain 

- A patra iarnă crypto 

- Primul NFT din România 

dublat de un model de afaceri 

- 48 de micro-evenimente & 1 

festival anual 

- Europe Genesys NFT Play to 

Earn (P2E) 

- Te joci și câștigi în 

metaverse-ul Vechii Europe 
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Ambasador 

 

 

 

                    Toma COCONEA 

                Vulturul din PHARANX. 
 

 

 

 

                                         CSR 

 

 

- Casă de licitație internațională 

cu produsele artizanilor 

autohtoni  

- Susținere șantiere de 

arheologie 

- Parteneriat Banaterra 2023 

Timișoara 2023 

 

 

  

 

 

 

 Educație 

 

Ilustrație pentru copii:  

 

Mitologie românească: Pricoliciul, 

Vâlva, Crâsnicul, Grifonul, Căpcăunul, 

Spânul, Scorpia, Vârcolacul, Balaurul, 

Zmeul & Strigoiul. 

 

Caractere GETÆ: Tomiris, Dromihete, 

Burebista, Deceneu, Comosicus, Duras, 

Rescuturme, Vezina, Decebal. 

 

Luvru vs British Museum 

 “Sunt unul dintre specialiștii cei mai cunoscuți, nu numai în Europa, ci în toată lumea, și 

spun adevărul. Civilizația getică este magnifică, iar eu sunt mândră că mă lupt pentru 

geți, aici, în țara dumneavoastră. Aveți peste 6000 de ani de istorie a aurului! Este 

istoria voastră și numai cine nu vrea nu o privește la adevărata ei valoare.  

După părerea mea, sunteți singura țară din Europa care are istoria scrisă în propriul ei 

aur. Și ăsta este un lucru rar și excepțional, de care puteți să fiți mândri. Probabil că 

numai în America de sud, la Bogota, în celebrul muzeu al aurului, putem vedea expus 

aurul indienilor, dar aceasta reprezintă doar o parte a istoriei lor și nu o întreagă istorie 

gravată în aur, așa cum aveți voi.  
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Nici la Luvru, nici la British Museum și nici în muzeele din Statele Unite nu găsim ce 

există în muzeul dumneavoastră de istorie. Sigur, au multe exponate de aur și aceste 

muzee, dar ele aparțin altor culturi decât ale țărilor respective.  

Este regretabil că voi, românii, nu ați profitat de această istorie scrisă în aur, așa cum 

ați fi meritat. Și când spun “ați fi meritat”, mă gândesc la ceea ce istoria voastră a 

însemnat pentru Europa, la forța pe care aurul vostru a avut-o în construirea unei 

civilizații demne de marile civilizații ale lumii.  

Aici, la voi, nu găsim aur cumpărat sau obținut prin cuceriri, ca în celelalte muzee ale 

lumii. Aici vorbim, în exclusivitate, de aur autohton.”  

Barbara Deppert Lippitz, arheolog. 

https://europegenesys.com  

 

https://povestea-locurilor.ro  

 

https://tinutulmomarlanilor.ro  
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