TEAM BUILDING
Program: Hercules

Din miturile Greciei Antice putem invata despre valorile si sensul vietii. Aceste mituri sunt atat usor de citit dar mai ales de inteles. Putem afla cum
acesti “zei” ai Greciei antice au trait vremurile din vechime. Meli Tours se foloseste de aceste informatii pentru a creea jocuri dedicate, educationale,
pline de inteles ce se adreseaza tuturor categoriilor de varsta. Sunt ideale pentru studenti, angajati , familie si prieteni. Profitati de aceste “jocuri
antice” pentru a va distra si si aduna cunostinte despre Grecia Antica.

Hercules
Istoria…
Acest eveniment este bazat pe un scenariu mitologic adaptat, a carui figura centrala este Hercule, eroul Greciei Antice.
Mitul…
Cel mai popular dintre eroii greci, Hercule (“Heracles” in greaca) a fost celebrat in povestiri, sculpturi, picturi, si chiar si in geografia lumii antice. Zeita
Hera, sotia lui Zeus, a fost determinata sa ii puna in cale fel si fel de piedici, facandu-l chiar sa isi piarda mintile. In timpul unei stari de confuzie si
nebunie, eroul si-a omorat sotia si copiii. In momentul in care s-a trezit din “nebunia temporara”, Hercule a fost socat si suparat de ceea ce facuse. S-a
rugat zeului Apolo pentru ajutor si oracolul acestuia i-a spus ca trebuie sa il serveasca timp de 12 ani pe Euristeu, regele din Micene si Tiryn, ca
pedeapsa pentru crimele comise. Ca parte a sentintei, Hercule a trecut prin 12 munci atat de dificile incat pareau imposibil de realizat. Din fericire
eroul a avut parte de ajutorul zeilor Hermes si Atena, care i-au fost alaturi in momentele de restriste. La sfarsitul acestor munci, Hercule era fara
indoiala, cel mai mare erou al Greciei. Lupta lui l-au transformat in modelul perfect al ideii pe care grecii o numesc “pathos”, experienta luptei
puternice si a suferintei care duc catre faima si , in cazul lui Hercule, nemurire.

Muncile lui Hercule:
PASARILE STIMFALIDE
Istoria:
Hercule trebuie sa alunge un stol imens de pasari ce se adunasera pe un lac de langa orasul Stymphalos.
Sosind la lacul, aflat adanc in mijlocul padurii, Hercule nu avea nici o idee despre cum va alunga uriasul stol de
pasari. Zeita Atena ii vine in ajutor, dandu-i o pereche de krotala din bonz (instrumente de percutie similare
castanietelor), facute de catre zeul focului si al fierarilor, Hefaistos. Urcand pe muntele din vecinatate,
Hercules izbeste puternic krotalele, producand un zgomot puternic ce sperie pasarile din copaci, apoi le
omoara cu arcul si sagetile in momentul cand acestea isi iau zborul.
SARCINA TA:
Foloseste Arcul si Sagetile pentru a “ucide” Pasarile Stimfalide. In realitate trebuie sa tragi cu arcul catre o
tinta si trebuie sa colectezi cat mai multe puncte posibil. Suplimentar trebuie sa raspunzi la intrebari despre
mitul lui Hercule. Aceasta activitate este dedicata atat distractiei cat si educatiei.

CAII LUI DIOMEDES
Istoria:
Euristeu il trimite pe Hercule sa ia armasarii mancatori de oameni ai lui Diomedes, regele tribului trac al
bistonilor si sa ii aduca in Micene. Conform lui Apollodor, Hercule a navigat impreuna cu un grup de voluntari,
travesand Marea Egee pentru a ajunge in Bistonia. Aici, el impreuna cu tovarasii lui, i-au infrant pe cei ce
pazeau caii, si i-au furat ducandu-i catre mare. Pana la momentul in care au ajuns pe tarm, bristonii isi
dadusera seama de furtul cailor si trimisesera o armata sa ii recaptureze. Pentru a putea lupta fara grija
animalelor, Hercule le incredinteaza unuia din cei mai tineri companioniȘ Abderos. Din nefericire acesta este
ucis de catre armasarii regelui Diomede. In acest timp Hercule lupta cu urmaritorii, il ucide pe regele Diomede
si pune pe fuga armata acestuia. In onoarea tanarului Abderos, omorat de cai, Hercule fondeaza orasul
Abdera.
SARCINA TA
Trebuie sa calaresti caii salbatici ai lui Diomede. In practica este un joc in care fiecare persoana are la
dispozitie cateva placi din lemn cu ajutorul carora trebuie sa parcurga, cel mai repede, un traseu prin padure.

CERBER
Istoria:
Euristeu ii ordona lui Hercule sa mearga in Lumea Subpamanteana si sa rapeasca bestia numita Cerber. Grecii
din antichitate credeau ca, dupa moarte, sufletele decedatilor calatoresc spre lumea de apoi si isi continua
existenta in adancurile pamantului. Acesta este teritoriul zeului Hades (Pluto la romani) si al sotiei acestuia
Persefona. In functie de modul cum si-au trait viata, sufletele puteau sa aiba parte sau nu de chinurile fara
sfarsit ale lui Hades. Toate sufletele ajung dupa moarte in regatul lui Hades. Cerber era bestia feroce ce pazea
intrarea in lumea subpamanteana si ii impiedica pe cei vii sa intre in aceasta. Conform lui Apollodor, Cerber
era o fiara ciudata, cu trei capete de caine salbatic, o coada de dragon sau de sarpe si capete de sarpe pe tot
spatele. Hesiod, pe de alta parte, spune ca Cerber avea cincizeci de capete si devora carne cruda. Neinarmat
Hercule porneste sa il gaseste pe Cerber. Langa portile de pe raul Acheron (unul din cele 5 rauri care strabat
Infernul) il intalneste pe Cerber, pe care il cuprinde cu bratele lui puternice si il strange pana ce il supune, in
ciuda faptului ca bestia lupta cu toata ferocitatea pentru a scapa, muscandul cu cele trei capate ale sale si
lovindu-l cu coada. Forta incredibila a eroului insa este peste puterile acestui monstru si astfel Hercule il
invinge pe Cerber si il aduce regelui Euristeu.
SARCINA TA:
Foloseste placile de lemn puse la dispozitie pentru a traversa raul Acheron si a intra in taramul lui Hades, fara
a atinge apa.

GRAJDURILE LUI AUGIAS
Istoria:
Euristeu il trimite pe Hercule sa curate grajdurile regelui Augias intr-o singura zi.
Regele Augias avea o cea mai mare herghelie din toata Grecia. In fiecare noapte servitorii acestuia manau
miile de animale in grajduri. Hercules s-a dus la rege si i-a spus acestuia ca va reusi sa curete aceste grajduri
intr-o singura zi. Prima oara eroul a facut o mare gaura in peretele grajdurilor. Apoi a mai facut una in partea
opusa. Dupa aceea a sapat canale largi pana la cele doua rauri ce curgeau in apropiere, deviindu-le cursurile
prin grajduri. Apele raurilor au inundat grajdurile si au dus cu ele toata mizeria din acestea, lasand grajdurile
curate.
SARCINA TA:
Cara cat mai multa apa cu un pahar pentru a umple o galeata atasata de o parghie in asa fel incat aceasta sa
ridice o greutate de pe partea opusa.

MERELE DIN GRADINA HESPERIDELOR:
Istoria:
Euristeu ii comanda lui Hercule sa ii aduca merele de aur ce ii apartineau lui Zeus, regele zeilor. Hera ii daruise
lui Zeus aceste mere ca dar de nunta, deci in mod sigur aceasta sarcina era imposibila. Merele se aflau intr-o
gradina aflata la marginea de nord a lumii, si erau pazite nu numai de catre dragonul cu o suta de capete
numit Ladon, dar si de catre Hesperide, nimfe ce erau fiice ale lui Atlas, titanul ce tinea cerul si pamantul pe
umerii lui. Secretul consta in faptul ca Hercule va trebui sa il trimita pe Atlas dupa mere, in loc sa mearga el.
Atlas ura sa tina cerul si pamantul pe umerii lui in asa masura incat a fost de acord sa aduca el merele, in timp
ce Hercule ii tinea locul. Astfel ca Atlas a plecat sa aduca merele in timp ce toata greutatea cerului si
pamantului a fost lasata pe umerii lui Hercule. Cand titanul s-a intors cu merele de aur , i-a spus eroului nostru
ca le va duce el regelui Euristeu cerandu-I acestuia sa ramana in continuare sa tina povara foarte grea pana ce
el se intaorce. Hercule se preface de acord, dar il roaga pe Atlas sa ii locul pentru cateva momente pana ce el
isi pune un material moale pe umeri pentru a putea sustine mai usor toata greutatea cerului si pamantului.
Atlas pune merele jos si ridica povara pe umerii lui. Profitand de acest lucru Hercule ia merele si pleca repede,
ducandu-le fara evenimente ulterioare lui Euristeu.
SARCINA TA:
Cu ochii inchisi va trebui sa degustati mai multe sortimente de sucuri de fructe recunoscand fructul din care
sunt facute. Sa vedem daca papailele dvs. gustative se ridica la inaltimea sarcinii.

CATEGORIE:
DURATA:
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PRET:

Team Building
Cazare cu HB, transport autocar, echipamentul si personalul necesar, toate taxele.
Va rugam sa ne contactati la info@melitours.ro

Aceasta activitate poate fi moodificata in functie de nevoile dvs.

