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Stresul este reprezentat de reacțiile organismului la stimulii externi. Când mediul 

înconjurător ne stimulează, corpul nostru se pregătește să răspundă și activează 

energiile necesare pentru a înfrunta stimulii. 

Stresul, prin urmare, este un mecanism de adaptare la lumea din jurul nostru și 

este perfect funcțional în viața de zi cu zi. 

Cercetarea vorbește despre stresul pozitiv, sau eustres, în acest caz. Cu toate 

acestea, atunci când stimulii mediului devin cronici sau sunt mai mari decât 

capacitatea persoanei de a îi gestiona, intervine stresul negativ, care are o serie 

de efecte negative la nivel fizic sau psihologic. 

 Acest ghid este scris pentru dumneavoastră, care în munca dumneavoastră de 

zi cu zi sunteți expuși unei game întregi de stimuli potențial stresanți. Muncitorii 

din sectorul hotelier și de catering (Horeca) se confruntă adesea cu condiții 

stresante. 

Avem vești bune: stresul poate fi tratat eficient dacă se aplică tehnicile potrivite. 

După ce citiți acest manual, veți învăța multe abilități cheie: 

● Veți învăța cum să reduceți stresul în viața personală și profesională; 

● Veți putea răspândi cultura bunăstării în compania dumneavoastră; 

● Veți putea sugera recomandări și ghiduri mai bune pentru reducerea 

stresului în rândul reprezentanților instituțional cheie. 

  

 
A vorbi despre efectele stresului ar putea fi stresant pentru mulți, precum orice 

alt subiect medical. Stresul, atunci când este cronic sau nu este tratat 

corespunzător, poate provoca: 

● Probleme fizice; 

Ce este stresul (cu adevărat)? 

 

Efectele stresului 
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● Probleme emotionale; 

● Probleme psihologice; 

● Probleme de comportament. 

 

Știind că tehnic stresul poate fi declanșat de orice stimul este în sine stresant. 

Scopul acestui paragraf este de a: 

- Conștientiza efectele stresului negativ; 

- Transforma stresul negativ în pozitiv; 

- Trata stresul într-un mod realist. 

  

Viața este făcută din riscuri. Orice acțiune (sau inacțiune) implică un risc. 

Cultura și cunoașterea riscului este primul criteriu pentru modificarea 

comportamentului cuiva într-un mod sănătos și eficient. 

Dacă citim prospectul a multe dintre medicamentele utilizate în mod obișnuit, sau 

chiar substanțele utilizate în mod obișnuit, am putea deduce doar că ne 

confruntăm în mod constant cu riscuri. Important este să le calculăm și să le luăm 

în considerare. Riscul efectului nedorit al unui medicament este notat și 

cuantificat. Dar nu suntem conștienți de multe alte surse de risc. 

Riscul psihologic al stresului este probabil unul dintre cele mai subestimate, 

deoarece este aparent „invizibil”. 

  
  
Mecanismul de producere a efectelor stresului este foarte simplu, stresul cronic 

ne reduce apărarea imună și, prin urmare, favorizează dezvoltarea a numeroase 

patologii. 

De ce ne face rău stresul cronic? 
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În acest tabel, veți găsi cele mai frecvente efecte ale stresului: 

  

Efecte fizice 
1. Patologii dermatologice 

2. Tulburări musculo-scheletice 

3. Tulburări cardiovasculare 

4. Reducerea sistemului imunitar 

Efecte psihologice 
1. Anxietate 

2. Depresie 

3. Atacuri de panica 

4. Instincte de sinucidere 

Efecte comportamentale 
1. Dependență (tutun, alcool) 

2. Mâncat compulsiv 

3. Comportament la risc 

  
  

 
Stresul legat de muncă este oficial o formă de risc în contextele de muncă, 

studiate la nivel global. Cu toate acestea, puține țări cer obligatoriu companiilor 

să măsoare stresul. 

Una dintre aceste țări este cu siguranță Italia, care din 2008 are legea nr. 81 care 

obligă toate organizațiile cu angajați să evalueze stresul. 

Multe alte țări nu au o lege de guvernare, evaluarea stresului este la latitudinea 

organizațiilor. În alte țări, evaluarea stresului se află în regulamentul interior. 

Evaluarea stresului este, prin urmare, o obligație legală, dar este necesar să 

atingem și modul în care obligația legală poate avea un impact asupra bunăstării 

Stresul în contexte de muncă 
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reale a participanților și care sunt avantajele utilizării unui instrument legal pentru 

a îmbunătăți bunăstarea muncitorilor. 

Prezența unei legi și a instrumentelor de evaluare este primul pas pentru a oferi 

o imagine de ansamblu generală asupra nivelului de stres într-un anumit grup de 

lucru. 

Un al doilea avantaj este criteriul de măsurare și acțiunile de îmbunătățire. În 

cazul în care compania constată un nivel ridicat de stres într-un grup de lucru 

omogen, va trebui să pună în aplicare acțiuni corective pentru a reduce nivelul 

de stres. 

Conform legislației italiene, la fiecare 3 ani, companiile trebuie să evalueze 

stresul și să includă rezultatele în Documentul de evaluare a riscurilor (DVR). 

Această evaluare trebuie efectuată în două etape. 

● Prima etapă se numește obiectivă; 

● A doua etapă se numește subiectivă. 

Faza subiectivă este activată numai dacă este detectat un risc ridicat. Evaluarea 

obiectivă nu se efectuează asupra tuturor angajaților, nu toți primesc un 

chestionar de evaluare, ci doar persoanele cheie ale grupurilor de lucru 

omogene. 

Termenul „grupuri de lucru omogene” este utilizat deoarece nu toate companiile 

au departamente mari separate. Ca exemplu, gândiți-vă că aproape toate 

companiile italiene sunt întreprinderi familiale mici și mijlocii. 

Reprezentantul grupurilor de lucru omogene nu este întotdeauna definit în mod 

formal și fără ambiguități. Decizia este luată în mod central și este atribuită 

persoanelor cheie ale grupului omogen, deoarece acestea au un rol de 

supraveghere sau, pur și simplu, prin vechime. 

Criteriile obiective de stres sunt numeroase și pot fi cuantificate sau altfel 

certificate fără echivoc. Spre exemplu, unele criterii obiective de stres sunt 

numărul de accidente care au avut loc, faptul de a fi responsabil pentru o sumă 

mare de bani sau echipament și mașinării scumpe. 
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Criteriile subiective, pe de altă parte, sunt măsurate prin teste psihologice și se 

bazează pe percepții, gânduri și emoții recurente, asociate în mod obișnuit cu 

starea de stres. Testele psihologice pot fi administrate în Italia numai de către 

psihologi înscriși în mod regulat în Ordinul Psihologilor. 

 

  
 Instrumentele de măsurare psihologică nu sunt la fel de fiabile ca cele de 
măsurare fizică. Măsurătorile fizice au o fiabilitate de aproape 100%. 
Instrumentele psihologice și măsurarea stărilor psihologice au mai multe limitări 
pe care evaluatorul trebuie să le cunoască foarte bine. 
Indicii de fiabilitate utilizați în psihologie măsoară adesea coerența internă între 
întrebările pe aceeași temă adresate unui grup omogen de persoane. 
Testele psihologice bune au o fiabilitate cuprinsă între 80 și 95%, dar acestea 
sunt exemple foarte pozitive. 
 
 

 
 Mai multe teste psihologice de pe piață, inclusiv cele pentru evaluarea stresului, 
nu au întotdeauna un nivel de încredere ridicat. 
Unii teoreticieni, cum ar fi Alberto Marradi, unul dintre cei mai importanți metodiști 
din Italia, au contestat, de asemenea, conceptul de măsurare în domeniul 
psihologic. 
Măsurarea, în sine, are nevoie de o unitate de măsură care este absentă în 
psihologie, deoarece psihologia măsoară constructe teoretice, sau "concepte 
invizibile". 

Stresul obiectiv vs. subiectiv 
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Stresul este un concept teoretic, îi observăm manifestările, corelațiile fiziologice, 
dar, în sine, stresul este un concept. 
Cu toate acestea, există și alte aspecte formale care trebuie luate în considerare 
atunci când se face o evaluare a stresului. Indiferent dacă evaluarea stresului 
este aplicată ca obligație legală sau nu, pentru a schimba lucrurile este nevoie 
de o bună cultură organizațională, de un management responsabil și de angajați 
deschiși la schimbare. 
 Aici vedem câteva elemente care discriminează instrumentele obiective și 
subiective în evaluarea stresului. 
 

Evaluarea obiectivă a stresului 
1. Evaluarea obiectivă a stresului se bazează pe elemente concrete și 

observabile legate de stres. Avantajul fundamental este obiectivitatea 

măsurilor. Dacă aspectul observat este, de exemplu, „numărul de 

accidente”, nu vorbim despre exprimarea unei opinii. 

2. Dacă evaluarea se bazează pe indicatori observabili și certificabili, 

devine și mai dificilă manipularea rezultatelor evaluării. Un manager 

care certifică faptul că nu au existat răni, în timp ce au existat, se 

expune unui risc mai mare, deoarece acesta ar reprezenta un fals ușor 

de identificat. Cazul răspunsului la o întrebare subiectivă despre 

„gânduri recurente” sau „emoții negative” este diferit. De fapt, nimeni 

nu poate contrazice răspunsurile subiective. 

3. Evaluarea obiectivă are avantajul de a avea o credibilitate mai mare 

decât cea subiectivă. Evaluarea obiectivă nu dă un cuvânt tuturor 

participanților. Desigur, un evaluator ar putea alege să colecteze 

informații și de la grupuri omogene prin focus grupuri, dar de multe ori 

această opțiune nu este aleasă din motive de timp și din motive 

logistice. Mai mult, focus grupul nu colectează neapărat opiniile tuturor 

și nu o face într-un mod standardizat. 

4. Mai mult, riscul evaluării obiective este acela de a lua în considerare 

numai riscurile pe deplin observabile. Presupunând că evaluarea 

obiectivă ar trebui să acționeze ca un filtru față de cea subiectivă, ar 

înseamna excluderea oricărei evaluări subiective dacă nu există 
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riscuri observabile. Cu toate acestea, există încă riscuri subiective de 

stres și pot fi la fel de dăunătoare. 

Evaluarea subiectivă a stresului 
1. Evaluarea subiectivă a stresului se bazează pe detectarea emoțiilor, 

gândurilor și comportamentelor legate în mod obișnuit de stres. 

2. Evaluarea subiectivă se bazează pe elemente care sunt mai greu de 

investigat extern, dar de o importanță vitală pentru bunăstarea 

personalului. 

3. Cu toate acestea, evaluarea subiectivă suferă de o credibilitate mai 

mică: elementele descrise în întrebări ar putea fi falsificate în 

această direcție. 

4. O comunicare slabă între conducere și angajați ar putea facilita 

această falsificare. Personalul nemulțumit își poate exagera efectiv 

răspunsurile la stres pentru a oferi un mesaj conducerii. Dar s-ar 

putea întâmpla și opusul, dacă angajatul se teme de o repercusiune 

potențială a conducerii pentru evaluarea negativă, s-ar putea preface 

că dă o evaluare pozitivă doar pentru a face pe plac conducerii. 

  

 
 
Introducerea unui element birocratic pentru evaluarea unui factor uman, cum ar 

fi stresul, este orice dar nu banal. Pe de o parte, acest lucru înseamnă că, în 

Italia, toate companiile au posibilitatea de a-și oferi propria evaluare a stresului, 

pe de altă parte, impunerea birocratică a sistemului de evaluare ar putea să-l 

încadreze mai mult ca un pasaj formal decât ca un moment de reflecție. 

Prin urmare, este recomandabil ca procedura să fie promovată de conducere în 

mod transparent și conștient, favorizând un răspuns sincer din partea tuturor 

părților implicate și cu motivația potrivită de a corecta orice problemă critică. 

Pentru a face acest lucru, trebuie să le recunoașteți și să le urmăriți cu ușurință. 

Practica evaluării stresului 
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De foarte multe ori, sarcinile intense de lucru nu permit o comunicare adecvată 

între personal și conducere. În plus, managerul își supraestimează adesea 

capacitatea de a identifica factorii de stres din grupul de lucru. 

Cel mai bun mod de a detecta nivelurile de stres din companie este de a întreba 

pe toată lumea. Numai acesta este un mod cu adevărat democratic de exprimare 

a opiniilor în cadrul companiei. 

Metode alternative de colectare a elementelor de stres, precum plângerile 

spontane, ar putea fi utile, dar nu neapărat „democratice”. 

Cei care ridică mai mult vocea în cadrul companiei sau cei care expun în mod 

repetat reclamații, nu exprimă neapărat opinia întregului grup (și, în orice caz, nu 

ar trebui să aibă mai multă putere de reprezentare). Chestionarele standardizate 

oferite întregului grup dau tuturor o voce. 

Prin urmare, există chestionare obiective și subiective de evaluare a stresului, 

dar trebuie amintit, de asemenea, că sectoarele de muncă au caracteristici foarte 

specifice ale stresului; din acest motiv, vă recomandăm să construiți sau să 

adoptați instrumente de detectare specifice pentru sectorul HoReCa (hoteluri, 

restaurante și catering). 

 
  
  

Una dintre cele mai acreditate metode de detectare a stresului este cu siguranță 

cea a Health and Safety Executive (HSE). În acest link veți găsi toate detaliile 

tehnice pentru aplicarea sa completă. 

  
 

 
https://www.hse.gov.uk/stress/standards/downloads.htm 

Cum se măsoară stresul 
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1. Pentru mine este clar ce se așteaptă de la mine la serviciu          

2. Pot decide când să fac o pauză 

3. Solicitările pe care mi le adresează diverse persoane/departamente sunt greu 

de egalat  

4. Știu cum să-mi fac treaba 

5. Sunt supus unor jigniri personale prin cuvinte sau comportament neplăcute 

6. Am termene limită greu de respectat 

7. Dacă munca devine dificilă, mă pot baza pe ajutorul colegilor mei 

8. Îmi dau feedback cu privire la munca pe care o fac 

9. Trebuie să muncesc foarte mult 

10. Am un cuvânt de spus cu privire la viteza cu care să-mi fac treaba 

11. Sarcinile și responsabilitățile mele îmi sunt clare 

12. Sunt obligat să renunț la unele sarcini pentru că am prea multe de făcut 

13. Obiectivele și obiectivele departamentului / biroului meu sunt clare pentru 

mine 

14. Există fricțiuni sau furie între colegi 

15. Am libertatea de a decide cum să-mi fac treaba 

16. Trebuie să lucrez foarte repede 

17. La locul de muncă sunt hărțuit (maltratare, abuz ...) 

18. Am presiuni de timp nebunești 

19. Mă pot baza pe management în cazul în care am probleme de munca 

20. Colegii îmi oferă ajutorul și sprijinul de care am nevoie 

21. Am un cuvânt de spus despre cum să-mi fac treaba 

22. Am suficientă oportunitate de a cere managerilor schimbări legate de locul de 

muncă 

23. La locul de muncă colegii mei îmi arată respectul pe care îl merit 

24. Personalul este întotdeauna consultat cu privire la schimbările de muncă 

25. Dacă ceva la locul de muncă m-a deranjat sau mă enervează, pot vorbi cu 

conducerea 

26. Programul meu de lucru poate fi flexibil 

27. Colegii sunt dispuși să-mi asculte problemele de muncă 
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28. Când sunt schimbări la locul de muncă, îmi este clar cum vor avea loc 

29. Sunt sprijinit în sarcinile solicitante emoțional 

30. Relațiile la locul de muncă sunt tensionate 

31. Conducerea mă încurajează să lucrez 

32. Cum te face munca ta sa te simți? 

(1 la 10 -> 1 Foarte rău - 10 Foarte bine) 

33. Folosiți medicamente pentru insomnie, agitație, anxietate, dispoziție 

depresivă, durere? 

34. În opinia dumneavoastră, consumați aceste medicamente din cauza muncii? 

35. Ați avut vreun accident la locul de muncă în ultimul an? 

 

 

 
 
 
 
Legile, ghidurile și cercetarea internațională necesită o anumită standardizare. 

Instrumentele de măsurare a stresului, la fel în orice context, pot oferi studii 

comparabile în toate sectoarele. 

Acest lucru este esențial pentru a oferi o imagine de ansamblu tuturor celor 

interesați de management și muncă. Cu toate acestea, trebuie luat în considerare 

faptul că un singur instrument de evaluare a stresului poate să nu intercepteze 

unele elemente specifice și tipice ale unui sector. 

Prin urmare, sfatul nostru este întotdeauna să asociați instrumentele clasice de 

detectare a stresului cu metode utile și personalizate pentru sectorul individual. 

În acest paragraf vom descrie aspectele stresului generat de locul de muncă, 

tipice sectorului HoReCa, știind că unele dintre acestea nu sunt bine interceptate 

de evaluările standard de detectare a stresului. 

Stresul în hoteluri, restaurante și catering 
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Să le parcurgem împreună împreună, și apoi să venim cu câteva gânduri care vă 

pot ajuta să vă îmbunătățiți capacitatea de a face față stresului. 

  

 
Hotelurile și restaurantele au adesea schimbări semnificative de personal. 

Multe tipuri de afaceri turistice au un caracter sezonier. Gândiți-vă la tot turismul 

maritim și de coastă. În esență, angajații lucrează vara sau, în cel mai bun caz, 

câteva luni în plus. Extinderea temporală a turismului maritim și de coastă este 

unul dintre obiectivele clasice ale Europei pentru creșterea sectorului. Aceasta 

determină, prin natura sa, contracte sezoniere și serii întregi de consecințe: 

● Munca este precară și acest lucru duce la un sentiment mai mare de 

instabilitate; 

● Echipele de lucru sunt adesea variabile, trebuie să creați echipe la timp, 

să acceptați diversitatea naturală sau conflictele dintre oameni. Un aspect 

pozitiv îl reprezintă faptul că personalul hotelului și restaurantului trebuie 

să demonstreze un mare sentiment de adaptare, flexibilitate și rezistență; 

● Sentimentul de angajament și identitate organizațională a fiecărui angajat 

poate dispărea, știind că cel mai probabil, acel angajat va trebui să facă 

alte lucruri pentru restul anului, nu va primi confirmarea pentru anul 

următor etc. 

● Evaluările de stres se efectuează de obicei la fiecare 3 ani, astfel orice 

evaluare subiectivă ar putea fi făcută unei echipe care se va schimba în 

scurt timp sau va avea loc într-o perioadă a anului în care angajații sunt 

mult mai puțini decât cei angajați în perioada de vară; 

● Este dovedit științific că schimbările semnificative de personal pot fi 

cauzate de stres, ceea ce are un dublu impact asupra sectorului turistic. 

 

 

 
 

Schimbări semnificative de personal 
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Hotelurile și restaurantele se caracterizează prin ture de lucru foarte solicitante 

Munca în hoteluri și restaurante este foarte lungă și solicitantă, poate necesita 

ture de noapte, gândiți-vă la tot personalul de concierge, sau chiar la restaurant. 

Mulți bucătari lucrează în ture foarte lungi, având grijă de multe alte sarcini, 

precum aprovizionarea, gestionarea meniurilor, managementul siguranței 

alimentelor. Schimburile sunt adesea prelungite și necesită pregătiri preventive 

extinse. 

În hotelurile de lux poate exista room service disponibil în orice moment și, ca 

urmare, personalul va avea un factor suplimentar de stres legat de timp. 

 

  Personalul hotelurilor și restaurantelor este în contact permanent cu clienții, iar 

printre sarcinile lor implicite se numără și cea de a stimula emoțiile pozitive în 

rândul clienților, de a gestiona reclamațiile și de a promova o atmosferă pozitivă. 

Acest element este de o importanță crucială, deși este firesc ca toți oamenii să 

aibă fluctuații de dispoziție. Impunerea pe termen lung a emoțiilor pozitive se 

poate deteriora. A se preface ca este fericit și plin de voie buna pentru de a 

mulțumi clientul poate fi stresant, mai ales dacă angajatul nu se simte mulțumit 

de locul de muncă sau dacă este într-o dispoziție proastă în acea zi. 

Gestionarea emoțiilor pozitive în personalul hotelurilor și restaurantelor este deci 

de două ori importantă, deoarece simularea emoțiilor pozitive este epuizantă pe 

termen lung. 

Chiar și personalul care nu este expus direct clienților trebuie să aibă în 

continuare o bună capacitate de a gestiona emoțiile. 

Turele de muncă de lungă durată 

 

Management emoțional cu clienții 
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În teorie, bucătarul întâlnește rar clientul. Acest lucru se întâmplă de obicei în 

hoteluri și restaurante de lux sau unde bucătarul-șef are o reputație specială. În 

principal, doar hotelurile și restaurantele cu mult personal pot permite unei 

resurse cheie precum bucătarul să părăsească bucătăria pentru un timp ca să 

întâmpine clienții și să-i cunoască. Aceasta este o practică destul de comună în 

restaurantele cu stele. În acest caz, bucătarul trebuie să acorde atenție tuturor 

clienților prezenți. 

În orice caz, în majoritatea restaurantelor acest lucru nu se întâmplă, dar chiar și 

în acest caz gestionarea emoțiilor este de o importanță crucială. 

Bucătarul interacționează cu personalul din sala de mese, iar în cazul în care 

există probleme între cele două porțiuni ale restaurantului, ar putea afecta 

atmosfera generală din restaurant. 

Bucătarul este supus unei presiuni constante în ceea ce privește pregătirile, 

solicitările clienților și eventualele reclamații pe care acesta trebuie să le 

gestioneze. Personalul din sala de mese este purtătorul de cuvânt al solicitărilor 

și eventualelor obiecții din partea clienților. Acest lucru ar putea genera conflicte 

cu personalul din bucătărie care va trebui să fie pregătit să-și organizeze munca 

în scurt timp. 

 

 
 
Criza recentă legată de Covid-19 a afectat grav activitatea hotelurilor și 

restaurantelor 

Restricțiile legate de epidemia de Covid-19 au avut un impact economic uriaș 

asupra industriei HoReCa. Potrivit documentului Eurostat „IMPACTUL Covid-19 

asupra serviciilor” din septembrie 2020, criza Covid-19 a avut un impact foarte 

puternic asupra restaurantelor. Fluctuația de personal, care era deja mare, a 

crescut cu 55,4% în țările UE-27, favorizând instabilitatea locului de muncă și 

munca precară. 

Criza COVID-19 
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Potrivit acestui document Eurostat „cel mai puternic declin legat de criza Covid-

19 s-a constatat în sectorul turistic al hotelurilor și restaurantelor, declinul 

economic dacă comparăm aprilie 2020 cu februarie 2020 este de 79,3%”, 

înfățișând o situație financiară mult mai dificilă decât în 2008. 

 Problema stresului la locul de muncă devine foarte relevantă pentru personalul 

din acest sector. Potrivit unei cercetări recente publicate de Frontiers Public 

Health, promovată de Federația Italiană a Bucătarilor, Consiliul Național de 

Cercetare și Universitatea din Catanzaro, 47% dintre bucătari au suferit de 2 sau 

mai multe episoade severe de stres având consecințe negative asupra sănătății. 

Contribuția condițiilor dificile de muncă la stresul profesional este între 13,8% și 

24,9%. Eșantionul analizat în acest studiu, format din 710 bucătari, a avut o 

medie de ore de lucru de 66,4 pe săptămână și efecte semnificative ale stresului, 

mai ales la populația în vârstă. 

Există așadar câteva elemente de stres tipice personalului din bucătărie, care pot 

fi rezumate după cum urmează: 

● Număr mare de ore lucrate pe săptămână 

● Schimbări semnificative de personal 

● Instabilitatea locului de muncă 

● Gestionarea reclamațiilor 

● Managementul conflictelor dintre muncă și acasă 

● Conflicte cu echipa 

● Siguranță fizică 

● Expunerea la zgomot și temperaturi ridicate 

● Responsabilitatea personalului 

● Responsabilitatea pentru alimente 

● Siguranța alimentară 

  
 
 



 20 

 

 

Media ridicată a orelor lucrate, instabilitatea locului de muncă și variațiile în ture 

complică, de asemenea, viața de acasă a muncitorului. Munca este adesea 

instabilă și precară, în anumite cazuri nu garantează o bună situație financiară și 

pune în pericol timpul disponibil pentru familie și copii. Acest lucru poate duce la 

un nivel ridicat de stres nu numai pentru muncitor, ci și pentru ceilalți membri ai 

familiei. 

 

  
 

Cum să reduceți stresul în restaurante și hoteluri (sectorul HoReCa)? 

 Stresul are un impact major asupra performanței și sănătății lucrătorilor și poate 

fi redus în mod adecvat prin practici individuale și ce țin de companie. 

Stresul, fiind un sindrom general de răspuns la orice stimul, are riscul de a ne 

expune conceptual la o serie întreagă de generalizări care nu ne ajută. 

  

Bunul simț ne face să afirmăm lucruri precum: 

„Suntem cu toții stresați” 

  

Dar fiecare dintre noi poate recunoaște cu ușurință că stresul nu este același 

pentru toată lumea. Imaginați-vă că trebuie să analizați un fenomen care este cu 

siguranță stresant pentru toată lumea, dacă nu chiar traumatizant: un dezastru 

natural. 

Conflictul dintre muncă și acasă 

 

Reducerea stresului în sectorul HoReCa 
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Oamenii expuși unui cutremur trebuie să angajeze cu siguranță resurse 

extraordinare pentru a face față acestui eveniment stresant. Îți poți pierde casa, 

locul de muncă, securitatea financiară. 

Cu toate acestea, chiar dacă toate lucrurile sunt egale, oamenii expuși la un 

cutremur nu dezvoltă toți condiții traumatice. Prin urmare, oamenii diferă în modul 

în care fac față evenimentelor stresante. Dacă am fi „toți stresați”, referitor la 

aceiași stimuli, am reacționa la fel. 

În mod similar, cu toții ne-am confruntat recent cu restricții din cauza Covid-19. 

Restricțiile erau aproape aceleași pentru toți, omogene. Cu toate acestea, 

oamenii au reacționat în moduri diferite la această stare stresantă. Unii au învățat 

chiar să se cunoască mai bine pe ei înșiși și să își întărească capacitatea de a 

rezista la stres. Am constatat acest lucru într-un studiu longitudinal care a colectat 

peste 4400 de chestionare în Italia în timpul primului val de Coronavirus 

(februarie 2020 - mai 2020) și așa cum se arată în graficele următoare. 
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Evenimentele stresante ne pot întări și ne pot menține pregătiți pentru cele mai 

dificile momente. În paragrafele următoare vom citi tehnicile specifice de 

reducere a stresului în hoteluri și restaurante, astfel încât să putem îmbunătăți 

bunăstarea în muncă a angajaților. 

  
Factori de stres în restaurante și hoteluri și strategii de soluționare  
  
https://www.igorvitale.org/test-di-psicologia-e-coronavirus-i-risultati-di-4471-test-

dati-di-maggio/ 
  
Nu putem crede că managementul stresului poate fi limitat doar la experiența 

persoanei. Există tehnici foarte utile de gestionare a stresului, care pot fi aplicate 

individual, în momentele de pauză și relaxare. Dar, așa cum am văzut în acest 

paragraf, conceptul de stres se bazează pe interacțiunea dintre persoană și 

mediu și, prin urmare, cu siguranță nu îl putem ignora în această ecuație. 

  

 

Persoană                                                        Mediu 
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 Stresul se bazează prin definiție pe interacțiunea dintre persoană și mediu. În 

acest sens, este bine să lucrezi adecvat în organizarea muncii, în comunicarea 

cu colegii și superiorii și în promovarea unei culturi organizaționale bazată pe 

bunăstare. 

O bună organizare a muncii poate reduce semnificativ stresul și nu trebuie să te 

gândești că poți rezolva totul prin tehnici de relaxare și meditație, sau petrecând 

mult mai mult timp în viața personală gestionând efectele muncii în exces. 

Vedem mai jos principalele strategii de reducere a stresului in restaurante. 

 

 

 

Munca în restaurant se bazează pe roluri și momente precise, nu exista loc de 

improvizație întrucât clientul își formulează cereri care ar trebui sa fie satisfacute 

printr-un rezultat pe masura așteptărilor sale. Greșelile la locul de muncă pot 

duce la pierderea reputației companiei. 

Munca în catering este pusă în practică prin relația triadică dintre bucătărie, 

personal de service și client. 

 

 

  Bucătărie       Serviciu       Client 

 

 

 

Clientul face o comandă, personalul de servicu coordonează aceste solicitări 

împreuna cu bucătărie. Bucătăria trebuie să satisfacă cererile în cel mai bun mod 

posibil și în termen. 

Din păcate, acest șir de evenimente nu răspunde întotdeauna nevoilor clientului 

care ar putea face reclamații direct în sala restaurantului, la casierie sau, poate 

și mai rău, direct pe canalele publice prin intermediul recenziilor. 

Schimbul de roluri 
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În orice caz, reclamația clientului sau o parte a interacțiunii cu acesta poate să 

nu decurgă așa cum ar trebui, iar acest lucru poate provoca conflicte între 

personalul de service (ospătari, somelieri), care raportează comenzile clienților, 

și bucătăria care trebuie să le satisfacă. 

Acest conflict sau, în orice caz, comunicarea deficitară între personalul de service 

și cel din bucătărie poate deteriora și mai mult rezultatul final. 

Unul dintre exercițiile de stimulare a înțelegerii între cele două părți este schimbul 

de roluri. Rareori ne punem în pielea altora. De multe ori suntem egocentri și din 

motive pur logice, ne cunoaștem poziția mult mai bine decât pe cea a altora. 

Exercițiul de schimbare a rolurilor constă în simularea unei sesiuni de lucru în 

care personalul din bucătărie preia comenzi. 

Prin confruntarea cu dificultățile și cerințele celuilalt rol, angajații vor putea să le 

înțeleagă mai bine și într-o situație de muncă reală, reducând fricțiunile și 

conflictele. 

 

 

 
  
O modalitate bună de a reduce stresul la minimum constă în organizarea muncii. 

Personalul din bucătărie trebuie să prezinte în prealabil o serie întreaga de 

preparate, pentru a minimiza timpul de preparare. O organizare clară a 

preparatelor, ingredientelor și o evaluare a celor mai frecvente preparate 

solicitate de clienți, permit, de asemenea, reducerea risipei. 

La fel de important este să informați personalul de service cu privire la toate 

variațiile din meniu, conținutul și logica preparatelor. La începutul turei de muncă, 

acest schimb de informații poate îmbunătăți semnificativ calitatea serviciului. 

Foarte des însă, din cauza orelor limitate, nu există momente de briefing înainte 

și după slujbă, ducând astfel la degradarea performanței. 

Organizarea muncii 
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 În această secțiune vom enumera o serie de strategii pentru a organiza mai bine 

munca: 

● Organizați linia de pregătire a felurilor de mâncare 

● Aranjați uneltele de lucru 

● Facilitați curățarea continuă a tuturor uneltelor 

● Aplicați strategii de îmbinare a solicitărilor clienților (diferențierea 

preparatelor care urmează să fie servite încetinește timpii și ar putea 

înrăutăți calitatea) 

● Faceți sesiuni de informare înainte și după serviciu, identificând elemente 

de risc și corecții 

● Informați personalul de service despre caracteristicile preparatelor și 

ingredientelor 

  

 

Lumea restaurantelor și hotelurilor are parte de schimbări semnificative de 

personal. Facilitățile sezoniere, în special, au o rotație foarte mare a angajaților, 

care poate varia de la sezon la sezon. Asta nu înseamnă că grupul devine mai 

puțin important, dimpotrivă. 

Deoarece nu există timp pentru a consolida relații puternice cu echipa pe termen 

lung, „team-building” este o tehnică eficientă pentru a stimula spiritul de echipă, 

stabilirea de obiective și un climat organizațional pozitiv. 

Exercițiile de team building creează un spațiu de împărtășire și cooperare care 

este oarecum separat de muncă. Participanții trebuie să rezolve prin cooperare 

probleme în contexte diferite de cele ale muncii. 

Team-building-ul în aer liber este, de asemenea, foarte eficient. 

Facilitățile de cazare și restaurantele pot oferi adesea spații mari în aer liber 

perfecte pentru a desfășura activități de team-building. 

O inovație recentă în team-building se referă și la restaurante. 

Consolidarea echipei 
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Mult mai des, companiile folosesc bucătăria ca spațiu de formare într-un mod 

creativ. 

Bucătăria poate fi o metaforă pentru alte locuri de muncă unde este necesar să 

lucrezi rapid, să rezolvi probleme și să te coordonezi. 

Afacerile din sectorul hotelier și restaurante, în special cele care lucrează 

sezonier, pot folosi lunile în care fluxul de clienți este mai mic pentru a propune 

sesiuni de formare altor companii, pentru a folosi bucătăria. 

 
  

 

Creativitatea este un instrument natural de rezolvare a stresului, în timp ce 

monotonia tinde să streseze mai mult. Foarte des, cei care lucrează pe linia de 

asamblare suferă de repetitivitatea excesivă a acțiunilor și de variația redusă a 

activității. Stimularea creativității în bucătărie și în serviciu este posibilă. Desigur, 

chiar și munca din bucătărie poate fi mecanizată, standardizată și planificată, dar 

asta nu înseamnă că nu poți schimba meniul, să te gândești la soluții creative 

pentru schimbarea meniului și să te ocupi ca personalul să lucreze în bucătărie 

într-un mod creativ. 

Chiar și în ceea ce privește servirea, deși trebuie să garanteze elemente minime 

de calitate și anumite specificații tehnice, poate fi personalizată și realizată cu o 

bază de creativitate. 

Fiecare client este unic și vrea să se simtă unic, personalul de service își poate 

adapta în mod creativ comunicarea față de fiecare client și își poate face munca 

mai creativă și mai puțin mecanică. 

 
 

Creativitatea 
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Incidentul critic este o tehnică utilizată pe scară largă în domeniul psihologiei 

muncii într-o gamă largă de situații. Tehnica a fost concepută de Flanagan în 

1954 și este adesea folosită astăzi într-o mare varietate de sectoare: 

● Selectarea personalului 

● Pregatirea personalului 

● Reducerea stresului 

Tehnica incidentului critic se bazează pe expunerea unei situații problematice 

într-un anumit sector de intervenție. Angajatul trebuie să răspundă cum s-ar 

comporta în fața unei situații problematice tipice contextului în care lucrează. 

Incidentele critice, prin urmare, trebuie să fie legate de contextul hotelier și 

restaurant în acest caz. 

Expunerea la o situație problematică ne spune multe despre persoana din fața 

noastră. Pentru o explicație completă a tehnicii, trimitem cititorul la manualele 

produse în mai multe proiecte europene anterioare și complementare, conduse 

de partenerii acestui proiect, în special: 

● Managementul comunicării în turism 

● Abilitarea marketing-ului turistic în mediul rural 

Aceste manuale detaliază tehnica incidentelor critice pentru aplicațiile sale 

clasice. În acest manual vom explora tehnica incidentului critic pentru 

antrenamentul de rezistență la stres, rezumând pașii principali ai tehnicii. 

Modul în care se construiesc situațiile de incident critic se schimbă ușor, în funcție 

de scopul principal al tehnicii. 

 

Tehnica incidentului critic 
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Descarcă manualul Psihologia Turismului preluat din proiectul european 
”Managementul comunicării în turism” 
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Tehnica incidentului critic este de o importanță extraordinară pentru detectarea 

caracteristicilor individuale. Managementul stresului este un aspect crucial pentru 

personalul din sectorul HoReCa (Hoteluri, Restaurante și Catering). A face o 

selecție bună este vitală, iar comunicarea clară cu angajații este necesară pentru 

a-i informa că această profesie se caracterizează prin elemente de stres. 

Modul în care oamenii reacționează la incidente critice poate fi un element de 

interes considerabil în selecția personalului. Mai multe studii pe acest subiect au 

stabilit că tehnicile cu cea mai ridicată rată de predicție în privința succesului 

selecției personalului sunt cele situaționale și comportamentale. 

Mai multe tipuri de cercetări științifice arată că unul dintre cei mai buni predictori 

ai comportamentului viitor este comportamentul trecut. Tindem să avem o 

anumită consistență generală, aceasta este ceea ce asigură continuitatea 

simțului nostru de identitate. 

Incidentul critic în selecția personalului 
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Comportamentul trecut   Comportament viitor 

 

 

Din acest motiv, tehnica incidentului critic este ideală pentru selecția personalului. 

Dacă sunteți interesat să aflați mai multe despre acest subiect, vă sugerez să 

vedeți materialul creat în proiectul european trecut „Metode eficiente pentru 

selecția personalului științific”, condus de partenerii acestui proiect. 

 

 
Descarcă gratuit cartea de selecție a personalului științific a proiectului european 

„Metode și tehnici eficiente pentru selecția personalului științific” 

https://www.igorvitale.org/course-free-in-tecniche-di-selezione-del-personale/ 

  

Manualul proiectului descrie în detaliu cum să desfășoare un interviu situațional 

și include elemente critice pentru a înțelege răspunsul participantului și a-i pregăti 

pentru o muncă intensă și stresantă, cum ar fi cea din sectorul hotelier și 

restaurant. 

Tehnica, în ceea ce privește selecția personalului, este de obicei pusă în practică 

în timpul interviului individual și are adaptări specifice. 
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Ciclul incidentului critic se bazează pe următoarele faze: 

1. Descriere: Ce s-a întâmplat? 

2. Senzații: La ce te gândeai? 

3. Evaluare: Ce a fost bun și ce a fost rău în experiența ta? 

4. Analiză: Ce analiză poți face despre situații? 

5. Concluzii: Ce ai fi putut face diferit? 

6. Plan de acțiune: Dacă se întâmplă din nou, ce ai face? 

  

Intervievatorul prezintă intervievatului o situație critică, preluată din contextul tipic 

de muncă în care vor fi plasați. Această tehnică are un avantaj semnificativ, 

introduce elemente strict ce fac parte din muncă.  

Multe țări nu permit să fie puse întrebări despre viața privată și personală în timpul 

unei selecții. Cu toate acestea, am putea pune la îndoială și întrebările produse 

în mod normal în timpul selecției. Chiar și unele întrebări de personalitate pot fi 

irelevante și discutabile în anumite contexte. 

Planul de 
acțiune

Descriere

Senzații

Evaluări

Analiza

Concluzii
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În contexte de selecție este foarte important să se adopte criterii de imparțialitate, 

acest lucru nu este întotdeauna ușor când vine vorba de interviul individual, dar 

ar trebui să rămână un obiectiv cheie al celor care formulează interviul. 

Aspectele etice stau la baza selectării personalului, care pot fi rezumate după 

cum urmează: 

● Criteriile de selecție trebuie stabilite în mod imparțial, nu trebuie să 

favorizeze în mod nemeritat un candidat în detrimentul altuia 

● Întrebările și testele de selecție trebuie să fie aceleași pentru toată lumea 

și strict legate de contextul postului 

● Criteriile de evaluare trebuie stabilite înainte de efectuarea evaluării 

● Toți candidații (inclusiv cei nepotriviți) trebuie informați cu privire la 

rezultatele obținute cu feedback constructiv, astfel încât să se recunoască 

și să se respecte timpul dedicat de oameni în fiecare caz 

  

Poate părea banal, dar de foarte multe ori, în selecția personalului, se folosesc 

fișe de punctaj fără un manual clar de atribuire a punctelor sau fără o structură a 

interviurilor (deci cu întrebări predefinite), iar modul în care ar trebui interpretate 

posibilele răspunsuri nu se explică, și nici care sunt cele mai potrivite răspunsuri 

și care nu. 

  

Să luăm ca exemplu acest tabel de evaluare 

Comunicare 1 2 3 4 5 6 7 

 Managementul stresului 1 2 3 4 5 6 7 

 Management conflictelor 1 2 3 4 5 6 7 

Pregatire 1 2 3 4 5 6 7 

  

Dacă un evaluator ar avea această schemă, fără o indicație clară a modului de 

atribuire a punctelor, ne-am confrunta cu un risc ridicat de decizie arbitrară. 

Lipsa unei reguli de evaluare a candidaturilor pune o problemă etică de 

imparțialitate a criteriilor de selecție. 
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 În contextul tehnicii incidentului critic, elementele pe care trebuie să le transmiteți 

candidatului pot fi definite cu următorul exemplu. 

 

 
Să intrăm în avantajele acestei tehnici. Să vedem un exemplu de situație care 

trebuie prezentată candidatului: 

   

„De exemplu, ești la recepție și apare un oaspete care nu 

va putea fi primit, deoarece hotelul este suprarezervat, cum 

te comporți cu clientul?” 

 

 
 

Suprarezervarea are loc atunci când numărul de rezervări depășește numărul de 

camere disponibile. Această condiție este posibilă și se practică în mod normal 

Definirea situației 
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în rezervările la hoteluri și companii aeriene. Prin urmare, clientul a rezervat 

efectiv serviciul, dar nu îl va putea accesa. 

 Referitor la această întrebare, candidatul nostru poate oferi răspunsuri mai mult 

sau mai puțin adecvate. Creativitatea lui poate să nu aibă limite, dar cu siguranță, 

având la bază logica precum și experiența în ceea ce privește calitatea serviciilor 

în sectorul hotelier și ospitalității, ar trebui să definești dinainte răspunsurile 

adecvate și inadecvate. De obicei, acest lucru se face pe o scară de 5 puncte și 

descriptori asociați. 

 Un exemplu de evaluare posibilă a răspunsurilor la întrebările oferite ar putea fi 

următorul. 

 5 Recepționerul informează clientul în legătură cu soluții alternative datorate 

suprarezervării, pregătite în prealabil și de calitate cel puțin echivalentă. 

Recepționerul, în prealabil, pregătește servicii de asistență pentru a reduce 

disconfortul la minimum (de exemplu, serviciu de transfer, mijloace de 

transport, hamalaj). 

4   

3 Recepționerul își face timp și vorbește cu cei de la conducere pentru a oferi 

un răspuns personalizat. 

2   

1 Recepționerul afirmă că nu este obligat legal să presteze acest serviciu. 

Suprarezervarea este impusă prin lege și, prin urmare, clientul va trebui să 

caute o altă soluție. 

  

După cum puteți vedea, aceste răspunsuri sunt distribuite în ceea ce privește 

nivelul de adecvare, dar candidatul nu vede această grilă și este liber să 

răspundă ce crede. Din acest motiv, grila include și spații intermediare pentru 

atribuirea punctelor. 

Dacă te ocupi de selecția personalului în compania ta, cu siguranță vei repeta 

această întrebare de multe ori și, prin urmare, vei obține răspunsuri diferite, nu 

întotdeauna încadrate în schemă. 
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O activitate pe care o puteți face pentru a îmbunătăți această procedură este să 

colectați și să notați fiecare răspuns posibil, împărțindu-le în grupuri omogene. 

Modelul anterior poate fi, prin urmare, extins cu toate soluțiile posibile la această 

problemă și poate oferi informații utile managerului din sectorul HoReCa cu 

privire la gama de posibilități pentru a face față acesteia cu cât mai puțin stres 

posibil. Numai în acest fel puteți standardiza procedura de selecție. 

Detectarea capacității de a gestiona situațiile stresante poate fi un instrument de 

selecție excelent. Detectarea stabilității emoționale și a capacității de reacție 

trebuie să se refere întotdeauna la elemente relevante pentru viața profesională. 

Unii recrutori folosesc testele de stres de dragul lor (de exemplu, necesită calcule 

rapide), dar, dacă aceste întrebări nu se referă la locul de muncă în care vor fi 

plasați angajații, sondajul este inutil și provoacă stres nejustificat candidatului. 

În schimb, este datoria etică a recrutorului să definească criterii de selecție clare 

și corecte.Și, mai presus de toate, un bun manager din sectorul turistic și hotelier 

ar trebui să raporteze aceste criterii la performanța reală a angajatului. 

Pentru a depune condiția de imparțialitate, este întotdeauna recomandabil să se 

administreze individual întrebările incidentului critic, simulând ipoteza unui 

scenariu. Foarte des, evaluatorii de personal tind să folosească teste de grup, în 

care unul dintre candidați simulează situația critică. Această modalitate, însă, nu 

are standardizare și ar putea provoca concurență. 

În plus, este posibil ca candidații să nu cunoască suficient de bine situațiile critice 

pe care trebuie să le gestioneze. Având apoi de prezentat tehnica în ordine, 

inevitabil candidații care răspund primii la scenariu sunt dezavantajați în 

comparație cu cei care urmează, care își pot pregăti răspunsurile mai adecvat. 
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Formarea personalului este un alt domeniu important în care puteți aplica tehnica 

incidentului critic. Ceea ce fac adesea în contexte de formare a personalului, tot 

pentru reducerea stresului, este expunerea angajaților la posibile scenarii critice. 

Scenariile critice sunt selectate dintre cele care apar cel mai frecvent în 

activitatea din hoteluri și restaurante. 

În cazul formării, este mult mai ușor să folosiți tehnica jocului de rol. 

Angajații cunosc pe deplin scenariile situațiilor critice și stilurile de interacțiune 

ale clienților și le pot reproduce pe viu. 

Reproducerea simulată a acestor situații permite întregului personal să 

împărtășească cele mai bune practici de gestionare a problemelor critice și, prin 

urmare, prevenirea situațiilor potențial stresante. 

Atunci când se abordează tehnica incidentelor critice, sunt selectați cel puțin doi 

participanți. O persoană reprezintă angajatul, iar cealaltă clientul. 

Clientul prezintă situația problematică angajatului care trebuie să răspundă. 

Ceilalți participanți la curs și profesorul își asumă rolul de observatori. 

 

 

 

 

Incidentul critic pentru formare 

 

Interacțiunea de analizat 

 

Observatori 
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 Observatorii trebuie să păstreze tăcerea pe toată durata interacțiunii. 

Comentariile continue sau răspunsurile non-verbale nu pot decât să afecteze 

negativ simularea, făcând-o mai puțin realistă. 

Observatorii vor oferi feedback la final. Exercițiile de joc de rol nu trebuie 

practicate doar pentru că sunt mai distractive decât o lecție clasică, ci trebuie să 

ducă întotdeauna la un rezultat clar. 

Profesorul, la finalul exercițiului, ar trebui să rezume rezultatele și să convină cu 

participanții care sunt cele mai bune practici pentru soluționarea incidentului 

critic. 

Acest exercițiu ar trebui să determine un raport clar sub forma unui algoritm de 

întrebări și răspunsuri în situații critice sau ca modalitate de gestionare a unui 

singur eveniment critic. 

În cazul în care exercițiul jocului de rol nu determină acest lucru, acesta nu face 

decât să crească gradul de conștientizare a problemei, fără să transmită o 

modalitate practică reală de abordare a evenimentelor critice. 

Toate acestea sunt deosebit de relevante pentru detectarea stresului. Stresul se 

reduce, de asemenea, prin găsirea unor strategii pentru a face față evenimentelor 

critice în cel mai bun mod pentru satisfacția clienților și bunăstarea angajaților. 

  

 

Prin urmare, tehnica incidentului critic poate fi o modalitate excelentă de a detecta 

stresul. Logica de funcționare a acestei tehnici este, de asemenea, comună 

multor forme de psihoterapie. Expunerea la un fenomen stresant de mai multe 

ori obișnuiește organismul nostru să facă față eficient acestuia. 

Tehnica incidentului critic vă permite să faceți acest lucru într-un context protejat 

și simulat. 

Există numeroase tehnici utilizate în psihoterapie pentru a expune o persoană la 

condiții stresante și a reduce efectul acestora. 

Reducerea stresului și psihoterapia 
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Terapia cognitiv-comportamentală

Desensibilizarea și reprocesarea 
mișcărilor oculare

Integrarea mișcărilor oculare

Antrenament de inoculare a 
stresului

Hipnoză

Mindfulness

Terapia prin realitate virtuală
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Una dintre cele mai comune tehnici este desensibilizarea sistematică, utilizată în 

terapia cognitiv-comportamentală pentru a face față fobiilor. Acest tip de tehnică 

constă în abordarea progresivă a unor stimuli deranjanți, stresanți sau care 

declanșează reacții fobice. Cunoașterea progresivă a stimulilor nocivi reduce 

răspunsurile de anxietate și stres. 

O altă tehnică se numește antrenament de inoculare a stresului, o metodă 

dezvoltată de Meichenbaum în 1985. Această tehnică consideră stresul ca fiind 

rezultatul unei interacțiuni între mediu și persoană. În această interacțiune, 

interpretarea persoanei joacă un rol foarte important în determinarea gradului de 

stres al unui fenomen. 

Formarea pentru inocularea stresului oferă un set de abilități și o atitudine flexibilă 

pentru a învăța cum să ne adaptăm comportamentul în condiții de stres. 

O logică similară este aplicată și de numeroase intervenții terapeutice utile pentru 

gestionarea reacțiilor traumatice. Multe tehnici psihologice, cum ar fi hipnoza, 

desensibilizarea și prin mișcări oculare (Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing - EMDR) și tehnica libertății emoționale (Emotional Freedom 

Techniques - EFT) se bazează pe expunerea imaginară la stimuli stresanți sau 

traumatici. 

În cazul în care considerați că starea dumneavoastră de stres este deosebit de 

ridicată sau este legată de un singur eveniment critic, sfatul este să abordați 

problema cu un psiholog specializat în acest domeniu. 

Evenimentele potențial traumatizante revin în memorie foarte des și într-un mod 

invalidant, dacă acesta este cazul dumneavoastră, vă recomand să contactați un 

psihoterapeut pentru sprijin. 

  

 

Începând cu anii 2000, a fost experimentată o nouă metodă de abordare a 

fenomenelor stresante: așa-numita terapie prin realitate virtuală. Această metodă 

Terapia prin realitate virtuală 
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se bazează pe expunerea simulată la fenomene stresante. În mod obișnuit, încă 

de la începuturile acestui tip de terapie, metoda a fost utilizată pentru a aborda 

fobiile. 

Metoda de desensibilizare sistematică are o problemă: este necesară abordarea 

unui stimul stresant. Cu toate acestea, este posibil ca stimulul stresant să nu fie 

atât de ușor de obținut. Dacă o persoană se teme de păianjeni sau de porumbei, 

aceasta ar trebui să se străduiască să găsească pe cineva, să stabilească o 

abordare progresivă, să-și monitorizeze reacțiile și emoțiile. 

Același lucru este valabil și pentru situațiile stresante de la locul de muncă, care 

prezintă o problemă suplimentară în ceea ce privește gestionarea stresului. 

O situație de muncă reală și un răspuns stresant au implicații reale. Dacă 

reacționați mai ales în mod emoțional într-o situație de muncă sau într-un mod 

stresat, acest lucru ar putea avea repercusiuni în ceea ce privește performanța 

sau satisfacția clienților. 

 
 
Lumea muncii este reală, ne putem permite să fim creativi în a oferi servicii 

personalizate pentru clienți, dar nu putem improviza. 

Experimentarea unor noi modalități de gestionare a stresului la locul de muncă 

se poate face, dar implică anumite riscuri. 
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Realitatea virtuală oferă un context realist, protejat, simulat, în care ne putem 

permite să facem toate greșelile necesare pentru a învăța, fără a avea riscurile 

asociate unui client real (care poate fi nemulțumit de o anumită interacțiune). 

Realitatea virtuală poate fi realizată și pe cont propriu. Acesta este un mare 

avantaj, mai ales în contextul actual, în care restricțiile legate de Covid-19 nu 

permit întâlniri de grup sau traininguri de grup. 

Realitatea virtuală, la fel ca orice altă aplicație, poate fi utilizată în orice moment, 

optimizând astfel formarea individuală. 

În cele din urmă, realitatea virtuală poate fi aplicată astăzi într-un mod simplu, 

folosind un smartphone și ochelari de realitate virtuală.  

 

 
Cel mai bun mod de a aplica tehnica incidentului critic este prin intermediul unui 

grup de studiu cu personalul. Grupul de studiu este o discuție de grup condusă 

de un moderator, care are un program flexibil. În general, grupurile de discuții au 

câțiva participanți, nu mai mult de 12 persoane. Un grup de studiu durează de 

obicei între 90 și 120 de minute, dar puteți adapta modalitățile la nevoile 

dumneavoastră. 

Se recomandă ca moderatorul să fie un supervizor al companiei care are o 

viziune suficient de largă asupra tuturor proceselor de afaceri. În caz contrar, 

acesta ar putea avea dificultăți în a aprofunda toate aspectele necesare. 

Printre cei chemați la grupul de studiu este bine să includeți cel puțin un 

reprezentant cheie din toate diviziile companiei dumneavoastră (catering, 

service, bucătărie, servicii de wellness, contabilitate, recepție etc.). 

Faptul că toate persoanele se află în același grup de studiu permite tuturor să 

împărtășească, de asemenea, posibilele interacțiuni dintre fiecare dintre 

departamentele companiei. În special dacă interacțiunea este problematică, 

acest lucru este recomandat. 

Cum se identifică incidentele critice 

 



 42 

Alternativ, în cazul în care considerați că trebuie să investigați în detaliu aspectele 

unei singure secțiuni sau dacă aveți nevoie de mai mult timp, puteți organiza, de 

asemenea, grupuri de studiu separate (unul pentru fiecare departament), iar la 

final un grup de studiu cu toți reprezentanții. 

 
Adesea, cadrul grupului de studiu necesită o dispunere circulară a scaunelor și a 

participanților, fără niciun alt element fizic în centru, pentru a încuraja conversația. 

Acest lucru depinde de nivelul de profunzime pe care doriți să îl atingeți și, mai 

ales, de timpul disponibil. 

Cu toate acestea, conducerea grupului de studiu de către un supervizor poate 

declanșa o reacție complexă în rândul participanților, care se pot simți ca într-un 

examen. Din acest motiv, se apelează uneori la un consultant, expert în sectorul 

turismului, al hotelurilor și al restaurantelor. 

În orice caz, este întotdeauna o regulă bună să se informeze participanții că 

aceasta nu este o sesiune de evaluare. Grupul de studiu este un moment care îi 

determină pe participanți să reflecteze asupra unei anumite teme cheie. În acest 

caz, grupul de studiu este dedicat identificării evenimentelor stresante și 

soluționării acestora. 

O aliniere tipică a unui focus grup pentru identificarea incidentelor critice este 

următoarea: 
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Prezentarea obiectivelor grupului de 
discuții

Introducerea unuia dintre domeniile 
cruciale ale companiei

Evaluarea probabilității, a apariției 
și a impactului

Enumerați acțiunile întreprinse

Selectarea celor mai bune 
strategii

Replicarea pentru fiecare sector al 
companiei

Monitorizare
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1. Prezentarea scopului grupului de studiu: această secțiune a grupului de 

studiu are o funcție motivațională. Este necesar să se explice scopurile și 

obiectivele întâlnirii. Este foarte important să se excludă scopurile de 

evaluare. Aceasta nu este o sesiune de evaluare a personalului, iar 

declarațiile privind evenimentele critice nu vor fi folosite în niciun fel, nici 

pentru a recompensa, nici pentru a penaliza participanții. Scopul întâlnirii 

este de a identifica domeniile critice și modalitățile de îmbunătățire. 

Motivați participanții să identifice punctele forte și punctele slabe ale 

fiecărei strategii 

2. Prezentarea unuia dintre domeniile cruciale ale companiei: 

Reprezentantul unuia dintre sectoare va enumera cele mai critice situații 

ale unui anumit sector (de exemplu, servirea la masă). Reprezentantul va 

fi încurajat să prioritizeze cele mai frecvente și cele mai de impact 

evenimente. În lumea muncii în turism, hoteluri și restaurante, trebuie spus 

că angajații sunt adesea expuși la o serie restrânsă de evenimente critice. 

Cumva, ei produc răspunsuri mai comune la situația critică, mai ales dacă 

sunt expuși des. Aceste practici pot fi cu siguranță îmbunătățite și 

optimizate în schimbul dintre colegi. Cu toate acestea, există evenimente 

deosebit de rare, dar totuși cu impact, care îi pot găsi pe unii dintre angajați 

nepregătiți. Schimbul de informații este foarte important. 

3. Fiecare eveniment critic ar trebui să fie clasificat în funcție de 

probabilitatea de apariție și de impact. Orice eveniment critic ar trebui să 

fie corelat cu alte sectoare. Lipsa de comunicare între sectoare poate duce 

la probleme de ordin secundar. Un grup de studiu în prezența 

reprezentanților fiecărui grup poate clarifica toți factorii de interacțiune 

posibili. 

4. Pentru fiecare eveniment critic este necesar să se enumere toate acțiunile 

întreprinse și să se sublinieze cele care au avut cel mai mare succes. Este 

necesară corelarea acestor strategii cu alte departamente, dacă este 

cazul (de exemplu, o reclamație a unui client la masă este raportată 

ospătarului, dar și bucătăriei). 

5. Se selectează cele mai bune strategii de management. 
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6. Același conținut este reprodus pentru fiecare sector. 

7. Conducătorul se angajează să stimuleze punctul de vedere al tuturor 

participanților, dacă aceștia nu raportează în mod activ feedback-ul 

relevant. 

8. Se stabilesc strategii de monitorizare. În cazul în care metodele de 

gestionare a problemelor critice se schimbă, deoarece se convine că 

unele strategii au funcționat mai bine decât altele, este bine să se testeze 

noi practici și să se acorde o limită de timp pentru experimentare (de 

exemplu, 3 luni). După perioada de timp necesară pentru experimentare, 

experții se pot întâlni din nou pentru a împărtăși experiența și a verifica 

dacă aceasta a produs sau nu un rezultat. 

9. La finalul reuniunii este necesar să se întocmească rapoarte și un rezumat 

a ceea ce s-a convenit pentru a gestiona mai bine problemele critice. 

 

Evenimentele critice obținute și metodele de gestionare a acestora reprezintă un 

prim pas pentru gestionarea eficientă a stresului. Cele mai funcționale strategii 

de rezolvare a problemelor din cadrul companiei și de gestionare a stresului pot 

duce la o îmbunătățire a performanțelor și a sănătății psihologice a angajaților. 

Chiar și simplul fapt de a vorbi despre aceste dificultăți într-un mod deschis poate 

avea o funcție terapeutică. 

Conducătorul grupului de studiu trebuie să aibă capacitatea de a rezuma 

intervențiile relevante, de a orienta grupul către obiective și de a stimula o discuție 

liberă. 

Spre exemplu, după ce am lucrat îndelung cu diferite tipuri de structuri, am 

acumulat câteva exemple de tipuri de evenimente critice. Puteți utiliza această 

schemă pentru a stimula gestionarea evenimentelor critice și pentru a înțelege 

dacă acestea apar și în structura dumneavoastră. Vă puteți întreba dacă structura 

dumneavoastră dispune de metode de gestionare adecvate pentru aceste 

scopuri. 
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Oaspetele nu dorește să respecte regulile de utilizare a unui serviciu (de exemplu, sauna) 

Oaspetele nu respectă regulile de utilizare a unui serviciu chiar și după ce a primit corect 

instrucțiunile 

Oaspetele nu își amintește informațiile furnizate la check-in 

Oaspetele susține că nu a fost informat cu privire la costurile unor servicii 

Clientul de la masă raportează că mâncarea comandată este rece, în timp ce ar trebui să fie 

fierbinte 

Clientul nu poate fi găzduit din cauza suprarezervării 

Clientul este alergic la anumite alimente, dar nu a anunțat personalul 

Clientul este vegan, dar meniul nu oferă nicio opțiune în acest sens 

Clientul raportează că mâncarea miroase ciudat 

Clientul raportează că fețele de masă nu sunt adecvate și decente 

Clientul se plânge de probleme de igienă în una sau mai multe părți ale structurii 

Clientul raportează o inundație în camera sa  

Clientul are o problemă cu WiFi-ul 

Clientul are conversații lungi cu personalul, care nu pot fi satisfăcute din motive de lipsă de 

timp 

Clientul trimite online o recenzie negativă raportând informații false 

Clientul oferă o recenzie negativă vagă 

Clientul dorește să vorbească cu managerul pentru a semnala o nemulțumire 

Clientul a furat halatul de baie din camera sa 

Clientul raportează că nu găsește obiecte de valoare pe care le-a lăsat în cameră 

Clientul își face reclamațiile cu voce tare 

Clientul își face reclamațiile în mod agresiv 

Clientul dorește să schimbe camera, dar nu sunt altele disponibile 

Clientul raportează că mâncarea este ciudată 

Clientul insistă să obțină o reducere mai mare decât cea convenită 

Clientul nu respectă regulile de igienă în spațiile comune 

Clientul fumează în cameră 

Clientul se plânge că prețurile sunt prea mari pentru serviciile oferite 

Clientul de la masă solicită să primească mai repede comanda, dar acest lucru nu este posibil 

din punct de vedere tehnic 

 



 47 

Fiecare eveniment critic poate fi gestionat cu ușurință de către personalul de 

serviciu, un plan gata de utilizare pentru gestionarea punctelor critice ajută la 

gestionarea stresului în cazul în care se adaugă multe solicitări în același timp. 

  

 
 

Cercetarea realizată de Pallarès, Linares, Moreno, Pazdyka (2017) a validat o 

scală de utilizare a tehnicii incidentului critic în preselecție. Expunând personalul 

la situații critice, această scală poate fi folosită și pentru gestionarea stresului. Să 

analizăm întrebările cheie de mai jos: 

1. Sunteți într-o echipă și trebuie să stabiliți obiectivele de atins pentru ziua 

respectivă. Tura dumneavoastră se încheie și niciunul dintre obiective nu 

a fost atins. Ce veți face? 

2. Ați avut vreodată un conflict cu un membru al echipei dumneavoastră la 

locul de muncă? 

3. Atunci când lucrați singur/ă, obțineți rezultate mai bune decât atunci când 

lucrați în echipă? 

4. Aveți un client care este interesat de un serviciu oferit de hotel, dar care 

spune că nu are suficienți bani pentru a plăti. Ce veți face? 

5. Cum v-ați adapta strategia de servicii la diferite naționalități, puteri de 

cumpărare și vârste? 

6. Vă atingeți, de obicei, obiectivele pe care vi le-ați stabilit? 

7. După ce vă stabiliți un obiectiv, vă planificați activitatea (sarcinile care 

trebuie îndeplinite zilnic, pe parcursul săptămânii etc.)? 

8. Ce ați făcut în condiții de stres, atunci când ați avut mult de lucru, nu știați 

cum să o faceți, dar totuși trebuia să vă atingeți obiectivele? 

9. Atunci când vă confruntați cu o problemă complexă, ce faceți pentru a o 

rezolva? 

10. Cum ați gestionat o problemă care v-a copleșit? 

11. Vă gândiți mult înainte de a lua o decizie? 

Interviu structurat privind incidentele critice 
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Acest tip de întrebare permite extragerea incidentelor critice în contextele 

HoReCa, pentru a fi reutilizate în caz de nevoie. 

 

 
 

Tehnicile de detectare a stresului pot fi utilizate de mai multe ori pe an dacă sunt 

suficient de rapide pentru a putea detecta eficient afecțiunea și a interveni 

prompt. Legea italiană nr. 81 din 2008 impune tuturor companiilor să facă acest 

lucru o dată la trei ani. Dar multe lucruri se pot schimba în trei ani, în special în 

sectorul HoReCa, care este foarte dinamic. 

Institutul finlandez de sănătate ocupațională și Universitatea din Jyvaskyla au 

răspuns acestei provocări în 2003, când cercetătorii Elo, Leppanen și Jahkola au 

validat o măsură a stresului cu o singură întrebare. Întrebarea unică este cu 

siguranță cea mai rapidă soluție vreodată 

  

Întrebarea unică validată este următoarea: 

  

"Stresul reprezintă o situație în care o persoană se simte 

încordată, agitată, neliniștită, anxioasă sau nu poate dormi 

noaptea pentru că mintea îi este mereu îngrijorată. Simțiți 

acest tip de stres în ultima vreme? " 

 
Deloc       Foarte mult 

1 2 3 4 5 

  
  

O modalitate rapidă de măsurare a stresului 
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Răspunsul poate fi găsit folosind o scală Likert în 5 puncte, de la un minim de 1 

"deloc" la un maxim de 5 "foarte mult". 

Pentru a valida această întrebare unică, cercetătorii au trebuit să măsoare 

corelațiile dintre această întrebare unică și testele validate anterior, pentru a găsi 

o corespondență rezonabilă. 

Este normal ca alte teste de 30, 40 sau 50 de întrebări să intre mai mult în detaliile 

distincțiilor individuale. Obiectivul validării unui test cu o singură întrebare este că 

acesta, chiar și singur, poate da o indicație corectă și coerentă a unor teste mai 

complexe și mai lungi, într-un timp minim. 

Cercetătorii au validat acest item cu teste importante, cum ar fi: 

● Chestionarul de stres ocupațional 

● Inventarul Maslach pentru epuizarea în muncă (Maslach Burnout 

Inventory) 

● Ancheta privind sănătatea mintală 

● Testul de orientare în viață 

● Indicele capacității de muncă 

În toate cazurile, cercetătorii au găsit corelații coerente. Acest lucru nu înseamnă 

că o singură întrebare poate înlocui toate aceste teste, dar ne poate oferi o 

indicație rezonabilă într-un timp scurt. 

Dacă, pe de altă parte, aveți nevoie de un instrument de măsurare mai detaliat, 

puteți utiliza Chestionarul de stres ocupațional care detectează următorii 

indicatori de stres:  

● Oboseală 

● Plictiseală 

● Depresie 

● Neliniște 

● Singurătate 

● Probleme de concentrare 

● Dureri de cap 

● Palpitații 
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● Senzație de slăbiciune 

● Grețuri 

● Dureri în piept 

● Durere de stomac 

● Somnolență 

● Tulburări de somn 

● Activ, energic 

●  Activ, încrezător 

 

 
 

  

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă a publicat o listă de 

verificare a elementelor care trebuie luate în considerare pentru a reduce riscul 

în sectorul Horeca, care poate fi rezumată după cum urmează. Documentul 

complet se numește "Soluții inovatoare cu privire la riscurile pentru securitate și 

sănătate în sectoarele construcțiilor, asistenței medicale și HORECA". 

Lista se bazează pe o serie de întrebări: 

1. Folosiți paturi cu mecanism de ridicare? 

2. Sunt angajații instruiți pentru a preveni erorile de alunecare și cădere? 

3. Implementați măsuri pentru a reduce volumul de muncă? 

4. Vă protejați afacerea de posibile furturi? 

5. Evaluați nevoile de formare în ceea ce privește abordarea violenței la locul 

de muncă? 

6. Folosiți strategii pentru a reduce stresul? 

7. Puneți în practică măsuri pentru a îmbunătăți planificarea muncii? 

8. Îmbunătățiți comunicarea în echipă prin evaluarea structurată a turelor? 

9. Evaluați și gestionați riscurile de violență? 

10. Aveți o abordare de gestionare a stresului? 

Ghiduri privind riscurile din sectorul HoReCa 
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11. S-a îmbunătățit comunicarea între angajați cu privire la climatul general de 

siguranță, în cadrul organizației? 

12. Angajații utilizează echipamente de protecție respiratorie atunci când este 

necesar? 

13. Sunt protejați angajații de riscurile asociate cu praful de făină (în bucătării 

și cuptoare)? 

14. A fost verificată utilizarea substanțelor periculoase în activitatea de 

curățenie? 

15. A fost verificat riscul de dermatită în urma spălării vaselor? 

16. A fost verificată dermatita provocată de mănuși? 

17. Au fost controlate riscurile asociate cu insectele și mucegaiul pentru 

angajați? 

 

 
  

A se vedea mai jos ghidurile pentru reprezentanții cheie, factorii de decizie 

politică și reprezentanții din industrie cu privire reducerea stresului în industria 

hotelieră și a restaurantelor. 

Dintre statele participante, Italia, România și Cipru, doar Italia are o lege de 

referință care obligă companiile să măsoare stresul angajaților și să aplice măsuri 

corective pentru a minimiza acest risc. 

Măsurarea stresului este doar primul pas pentru a putea interveni în cele din 

urmă, dar este nevoie și de bunăvoința și disponibilitatea tuturor părților implicate 

pentru a schimba cu adevărat lucrurile. 

În acest paragraf vedem instrucțiunile generale pentru îmbunătățirea acestui 

proces. 

Țările care nu au o lege privind detectarea stresului ar trebui să pună în vigoare 

una care să clarifice când este necesară detectarea stresului. 

Ghiduri privind legile și politicile 
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Dar acesta nu este singurul pas. De asemenea, este recomandabil să se ofere 

instrucțiuni pentru ca managementul să propună evaluarea în mod rezonabil, 

precum și acțiuni corective care pot fi personalizate pentru fiecare sector de 

muncă, pentru a standardiza calitatea și a îmbunătăți condițiile de muncă. 

Psihologii și întreaga forță de muncă angajată în detectarea stresului ar trebui să 

aibă în vedere integrarea unor instrumente de detectare adaptate la sector, 

reamintindu-ne că sectorul de catering are caracteristici foarte specifice. 

 

 

 
 

Există un număr mare de evenimente critice care pot fi grupate în contextul 

gestionării obiecțiilor. Schimbul dialogic dintre client și membrul 

hotelului/restaurantului este unic într-o anumită măsură. De asemenea, nivelul 

de determinare a clientului poate fi deosebit de ridicat. 

O zicală foarte des întâlnită în industria ospitalității este "clientul are întotdeauna 

dreptate", însă aplicarea literală a acestei zicale ar însemna anularea completă 

a tuturor reglementărilor și practicilor din cadrul unui hotel. Este indicat să 

întâmpinați clientul în modul cel mai primitor posibil. 

Obiecțiile continue pot duce la un nivel semnificativ de stres pentru personal, 

înrăutățesc satisfacția clienților și bunăstarea angajaților. 

În plus, gestionarea eficientă a obiecțiilor previne escaladarea conflictului și 

posibilele rezultate negative. 

Există numeroase modalități de a gestiona obiecțiile clienților, dar nu există 

întotdeauna resursele necesare pentru a aborda toate obiecțiile în timp real. În 

acest sens, este întotdeauna o idee bună să anticipăm obiecțiile, să le prevenim, 

să avem un set de răspunsuri pregătit pentru orice eventualitate. 

Gestionarea obiecțiilor 
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Tehnicile de gestionare a obiecțiilor pot fi enumerate și în timpul exercițiilor de 

gestionare a evenimentelor critice. În acest fel, personalul va fi capabil să 

răspundă în mod corespunzător în orice condiții, evitând pe cât posibil condițiile 

stresante. Este bine de luat în considerare că un număr mare de ore de muncă 

pe zi nu poate fi însoțit de o luciditate și prospețime totală pe tot parcursul zilei. 

Mai jos veți găsi tehnicile de gestionare a obiecțiilor. 

 

 

 
Înainte de a utiliza strategiile necesare pentru a face față obiecțiilor, trebuie să le 

înțelegeți. 

Obiecția este orice act comunicativ care vizează să desființeze ceea ce 

propunem. 

Operatorii din turism și ospitalitate trebuie să înțeleagă că obiecția nu va fi 

neapărat verbalizată. Acest lucru nu este neapărat un avantaj. Dacă o persoană 

nu obiectează, asta nu înseamnă că nu are nicio obiecție. 

 

 
Prin urmare, există diferite tipuri de obiecții: 

● Obiecția verbală: este cea care se referă la personal. Profesioniștii din 

turism și ospitalitate trebuie să fie pregătiți și dispuși să răspundă. Obiecția 

verbală nu ar trebui să vă sperie atât de mult. Desigur, ar putea fi legată 

Obiecție 
verbală

Obiecție 
nonverbală

Obiecție 
scrisă

Incidentul critic în selecția personalului 
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de o problemă pe care nu o puteți rezolva în mod direct, dar cel puțin puteți 

lucra la relație, puteți evita o escaladare a conflictului sau o plângere 

formală. De asemenea, puteți înțelege care sunt nevoile reale ale clientului 

dvs. pentru a fi mai pregătit data viitoare. Pe scurt, obiecția verbală vă face 

să fiți conștient și pregătit. În cele din urmă, în multe alte cazuri, puteți 

rezolva o obiecție care, dacă nu este exprimată, ar putea rămâne 

nerezolvată și, prin urmare, ar putea reduce satisfacția clientului. 

Satisfacția clienților este unul dintre cele mai bune elemente predictive în 

ceea ce privește intenția de cumpărare și recomandările pe care le-ar 

putea face clientul. În cele din urmă, satisfacția clienților creează 

oportunități de afaceri pentru angajatorul dumneavoastră și, prin urmare, 

și pentru dumneavoastră. 

● Obiecție nonverbală: Este posibil ca persoanele să nu verbalizeze o 

obiecție, ci să se folosească de limbajul trupului, iar noi putem deduce din 

acesta ceea ce nu le convine în mod deosebit. Exemple de obiecții 

nonverbale sunt expresiile faciale de tristețe, închiderea brațelor sau a 

picioarelor, expresii faciale de perplexitate, comunicarea paraverbală a 

nerăbdării sau alte semnale subtile. În cazul obiecțiilor nonverbale poate 

fi utilă aprofundarea subiectului, poate putem face ceva pentru a rezolva 

direct acea obiecție. De exemplu, am putea întreba "cu ce vă pot ajuta?" 

sau "pot face ceva pentru dumneavoastră?". În mod clar, acest tip de 

control nu ar trebui să fie obsesiv și repetat, dar atenția noastră asupra 

clientului ar putea da roade pe termen lung. Obiecțiile nonverbale repetate 

ar putea duce la o escaladare a conflictului și, prin urmare, la efecte 

stresante. 

● Obiecție scrisă: O obiecție scrisă este o obiecție formală, o plângere. 

Aceasta ar putea ajunge la conducere și ar putea fi luată în considerare 

pentru orice măsură, mai ales dacă s-a întâmplat ceva obiectiv grav. 

Obiecția scrisă apare, de obicei, atunci când o problemă nu a fost 

rezolvată. O formă foarte comună de obiecție scrisă este recenzia. În zilele 

noastre, este mult mai dificil să intri în legătură cu directorul, dacă nu exista 

o problemă cu adevărat gravă. În schimb, este foarte frecventă formularea 
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de recenzii publice, chiar deosebit de negative, prin intermediul 

internetului. Sistemele de rezervări online (Agenții de turism online - Online 

Travel Agencies sau OTA) cer tuturor persoanelor care fac rezervări să 

trimită o recenzie. Gestionarea recenziilor negative apare mai ales dacă 

nu ne-am priceput să gestionăm obiecțiile în prezență. Atunci când 

recenziile se referă la o anumită industrie, acestea ar putea avea un 

impact asupra nivelului de stres individual și ar putea avea repercusiuni. 

Trebuie să învățăm să trăim cu acest aspect al muncii noastre, să ne 

îmbunătățim performanța pentru a reduce probabilitatea de a fi nevoiți să 

gestionăm evenimente stresante. 

 

De foarte multe ori, atunci când obiecția se referă la probleme structurale (camera 

are probleme tehnice, un portofel a dispărut), este normal ca oaspetele să 

dorească să vorbească cu managerul. Directorul nu este întotdeauna în măsură 

să răspundă direct la toate obiecțiile posibile și nu este rolul său să gestioneze 

totul. Dar este firesc să caute persoana responsabilă. Deseori, agresivitatea este 

îndreptată către cei implicați în ospitalitate. 

Una dintre modalitățile de a face ca aceste obiecții să curgă în mod direct, oferind 

o modalitate clară de a pune întrebări despre posibilele probleme. Unele structuri 

mari, de exemplu, dedică un număr de Whatsapp pentru gestionarea tuturor 

problemelor posibile. Acest lucru permite tuturor să se exprime confortabil și 

direct și, de asemenea, evită o posibilă escaladare verbală. Chat-ul Whatsapp 

ține, de asemenea, evidența tuturor solicitărilor și vă permite să faceți o analiză 

cantitativă în ceea ce privește tipul de solicitări făcute, să organizați mai bine 

activitatea, să preveniți viitoarele obiecții și, prin urmare, să reduceți stresul.  
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Există o mie de tehnici de abordare a obiecțiilor. Cei care lucrează îndeaproape 

cu oamenii ar trebui să învețe această tehnică, tocmai pentru a reduce orice 

escaladare stresantă a conflictului. 

Munca celui care gestionează obiecțiile este similară cu cea a unui sculptor. 

Adesea, obiecțiile vin ca și cum ar fi monolitice, prin întrebări strategice putem 

învăța să sculptăm mai bine, să scoatem obiecția în evidență în detaliu, mai 

exact, eliminând partea în exces din monolit. În tratarea obiecțiilor trebuie să ne 

pricepem să scoatem la iveală ce este mai bun din oameni. Din punctul tău de 

vedere, pentru reducerea stresului, trebuie să te propui mereu pozitiv cu 

persoana din fața ta, să scoți la iveală ce e mai bun din tine. Faptul că vedeți 

acea persoană ostilă, nervoasă, nerăbdătoare nu înseamnă că acea persoană 

este întotdeauna așa.  

Ea se află într-un moment de dificultate și frustrare și tu o poți ajuta. Și vă puteți 

ajuta pe dumneavoastră să creați un climat pozitiv în compania dumneavoastră 

și în gestionarea oaspeților, pentru a reduce stresul. 

Abilitatea dumneavoastră trebuie să fie aceea de a capta atenția clientului și de 

a o redirecționa în mod pozitiv. 

Unul dintre textele pe care vi le recomand pentru a învăța cum să orientați pozitiv 

atenția clientului explică tehnica "Sleight of Mouth", a fost scris de Robert Dilts și 

se numește "The power of words and NLP".  

 

 
 

 

 

 

Cum să gestionăm obiecțiile 
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Iată câteva tehnici pentru a face față obiecțiilor 

 

 
  
 
 

 
 
Există modalități directe de a formula obiecții și modalități indirecte. În orice caz, 

problema este clară. Vedem mai jos câteva exemple de obiecții verbale. 

  

Obiecție directă: "Această supă este rece". 

Expresii îndoielnice: "Mă întreb cum puteți oferi o astfel de mâncare". 

Expresii ipotetice: "Nu ar trebui să fie o singură persoană la recepție, altfel coada 

devine foarte lungă". 

Obiecțiile verbale pot fi rezolvate: 

● Acționând asupra problemei: "O duc direct la bucătărie pentru a regla 

temperatura". 

Așteptați

Reformulați

Întrebați

Anatomia obiecțiilor verbale 
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● Prin reorientarea atenției interlocutorului prin întrebări și intuiții: "Ați putea 

să explicați mai bine ce caracteristici ale mâncării preferați?", "Cum vă pot 

ajuta să alegeți un alt fel de mâncare decât acesta?". 

● Explicând alegerile: "Am ales o față de masă simplă pentru a minimiza 

risipa și a atinge obiectivele ecologice". 

 

Atunci când ne confruntăm cu o obiecție formală, reacționăm de obicei într-una 

din aceste două direcții: 

● Prin contraatac sau prin contrazicerea clientului. 

● Prin acomodare necondiționată 

Contrazicerea clientului nu este niciodată un lucru bun pentru satisfacția 

acestuia, dar uneori trebuie să avem un rol educativ și informativ față de client. 

Dacă un client spune că vrea un mușchi de porc și, când îl serviți, neagă că acela 

este un mușchi de porc, nu puteți fi de acord cu el. Ar fi o contradicție. Dacă 

clientului nu-i place o anumită caracteristică a felului de mâncare, consistența 

sau o aromă, dar acea consistență sau acea aromă este legată de un ingredient 

sau de o metodă de preparare, poate chiar specificată în meniu, clientul are tot 

dreptul să spună că nu-i place acel fel de mâncare, dar ospătarul poate să îl 

informeze și să îi explice, tot pentru o chestiune de educație. Acesta va gestiona 

ulterior obiecția și în funcție de politicile implicate. 

În cazul în care clientului nu îi place un fel de mâncare, acesta nu poate fi 

modificat după gustul clientului. Cu toate acestea, putem face multe alte lucruri: 

● Să explicăm "logica" din spatele felului de mâncare 

● Folosiți o bucătărie deschisă, care permite clienților să vadă ce se 

întâmplă în bucătărie 

● Bucătarul poate face un tur al meselor pentru a cunoaște clientela și a 

încuraja emoțiile pozitive 

● Personalul de serviciu poate motiva materia primă utilizată, poate 

promova cunoașterea materiei prime 
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O mare parte din efectul comunicării noastre are loc într-un mod nonverbal. De 
exemplu, aceeași propoziție poate căpăta sensuri diferite dacă folosim tonuri de 
voce diferite. 
Un compliment exprimat cu o voce îndoielnică are un înțeles foarte diferit de un 

compliment exprimat cu o voce fermă și încrezătoare. 

Corpul nostru comunică, fără să știm, multe lucruri despre noi, iar noi nu ne dăm 

seama de acest lucru. 

Cele mai frecvente elemente în obiecțiile nonverbale sunt următoarele: 

● Tonul îndoielnic al vocii 

● Tonul provocator al vocii 

● Coborârea colțurilor buzelor: acesta este un semn de perplexitate 

● Contracția mușchilor bărbiei: acesta este un semn de perplexitate 

● Microexpresii de furie 

● Microexpresii de tristețe 

● Sunete paraverbale (oftare, pufnire etc.) 

● Presiunea buzelor: este un semn de reprimare a informației (de obicei ne 

reținem în exprimarea unei obiecții directe) 

Să vedem mai jos câteva elemente de limbaj corporal care pot ascunde o obiecție 

nerostită. 

 

Anatomia obiecțiilor nonformale 
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Ridicarea pleoapei inferioare este, de obicei, un semnal de furie. Această mișcare 

este, de asemenea, codificată de un manual important privind limbajul feței, numit 

Facial Action Coding System (Sistemul de codificare a acțiunilor faciale) de 

Ekman, Friesen și Hager (2002). Mânia și frustrarea sunt elemente periculoase 

care ascund în mod clar o obiecție.  
 

  

 

Coborârea colțurilor buzelor este un element clar de perplexitate. Perplexitatea 

este opusul credinței. Prin urmare, trebuie acordată atenție elementelor de 

perplexitate ale clientului. Întrebați-vă: 

• Ce anume nu îl convinge? 

• Care sunt elementele pe care le puteți îmbunătăți în ofertă pentru a 

reduce perplexitatea? 

• Și-a exprimat și el/ea perplexitatea în cuvinte? 
• Există vreun element al comunicării dumneavoastră care ar putea fi 

neclar?  
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Contracția mușchiului bărbiei este, de asemenea, un posibil indicator al 

perplexității. Strategiile de comunicare care trebuie puse în practică sunt aceleași 

ca și în cazul coborârii colțurilor buzelor. 

Diferit este cazul apăsării buzelor, un semnal care indică cenzura informației. 

Cele mai multe expresii faciale se produc prin partea inferioară a feței. Există mult 

mai multe mișcări în partea inferioară a feței decât în partea superioară. Există o 

clasă de mișcări numite mișcări orbitale. 

Aceste mișcări servesc, în esență, la reprimarea a trei lucruri: 

- Emoțiile 

- Comportamente 

- Informații 

Practic, atunci când o persoană își reprimă impulsurile, ea ascunde ceva.  

Nu neapărat ceva atât de provocator, dar, de fapt, se află într-o stare în care se 

menține.  

Fiecare dintre noi avem gânduri și impulsuri diferite și, din fericire, ne verificăm 

înainte de a decide dacă să spunem sau nu ceva, dacă să facem sau nu ceva. 

Semnalul non-verbal al acestei faze este reprezentat de una sau mai multe dintre 

aceste mișcări: 
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     - Subțierea buzelor 

     - Apăsarea buzelor 

     - Mușcați-vă buzele 

     - Să vă mușcați buzele 

 

 
 
Atunci când apare acest semnal, trebuie să ne întrebăm ce anume reprimă 

persoana respectivă: emoții, comportamente sau cuvinte? Cuvintele reprimate 

pot fi cauza obiecțiilor ascunse.  

Dacă observăm acest tip de semnal foarte des, putem folosi una sau mai multe 

fraze interlocutorii pentru a stimula persoana.  

 

În mod inconștient, ne temem de obiecții, așa că preferăm să nu le înfruntăm. În 

unele stiluri de vânzare foarte agresive, încercăm să inhibăm obiecția cât mai 

mult posibil. Ideea este că, dacă obiecția se referă la aspecte cruciale, ea va ieși 

oricum la iveală sau va duce la nemulțumire sau la evitarea unui serviciu. Clientul 

se poate simți neauzit. Așadar, este întotdeauna o idee bună să explorați 

împreună cu clientul posibilele domenii de îmbunătățire a experienței sale în 

cadrul serviciului dumneavoastră. 
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Gestionarea clienților problematici este, de asemenea, de o importanță crucială 
pentru problemele legate de stres. Dacă doriți să detectați acest tip de variabilă 
vă sugerez să folosiți chestionarul de cercetare realizat de Bi, Choi, Yin și Kim 
(2021) care detectează elementele de: 
 
 

 

 

 

Abuz verbal

Abuzul fizic

Abuz sexual

Stresul legat de muncă

Satisfacția la locul de muncă

Responsabilizare

Gestionarea clienților problematici 
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Întrebările utilizate sunt prezentate mai jos: 

Întrebări privind abuzul verbal 

        1.Clienții fac comentarii jignitoare sau umilitoare la adresa mea 

        2.Clienții se referă la mine în mod neprofesionist (îmi vorbesc fără respect 
sau în mod nepoliticos) 

        3.Clienții își descarcă frustrările pe mine 

Întrebări privind abuzul fizic 

         1.Clienții rănesc fizic angajații serviciului sau alți clienți 

          2.Clienții sunt în stare de ebrietate și acționează agresiv și violent 

          3.Clienții vandalizează sau fură în mod violent ustensile din restaurantul 
nostrum 

Întrebări privind abuzul sexual 

        1.Clienții fac comentarii sexuale abuzive la adresa mea 

        2.Clienții mă deranjează din punct de vedere fizic și sexual 

        3.Clienții aplică contactul fizic și corporal față de mine 

Întrebări privind stresul legat de muncă 

        1.Munca mea este extrem de stresantă 

        2.Prea mulți colegi din restaurantul meu sunt epuizați de cerințele meseriei 

        3.Simt foarte mult stres din cauza muncii mele 

Întrebări privind satisfacția la locul de muncă 

        1.În general, sunt mulțumit de munca mea 

        2.În general, îmi place să lucrez în restaurantul meu 

        3.Mă simt mai fericit la locul de muncă în comparație cu alte personae 

Întrebări de responsabilizare 
        1.Am puterea de a corecta problemele legate de clienții problematici atunci 
când acestea apar 
        2.Sunt încurajat să rezolv singur problemele legate de clienții problematici 
        3.Mi se permite să fac aproape orice pentru a rezolva problemele legate de 
clienții problematici 
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        4. Am control asupra modului de rezolvare a problemelor legate de clienții 
problematici. 
Modelul dezvoltat în cadrul acestei cercetări demonstrează în mod clar că toate 
formele de abuz sunt predictori semnificativi din punct de vedere statistic ai 
stresului la locul de muncă, dar valorizează, de asemenea, conceptul de 
împuternicire. 
Dacă personalul este instruit corespunzător pentru a rezolva situațiile abuzive, în 
loc să transforme forța de muncă într-un grup de persoane care trebuie să se 
supună oricărei forme de comentariu, efectul comportamentelor problematice 
este mai degrabă controlat. 
Valorile ospitalității militează pentru o clasă muncitoare care ar trebui să fie 
întotdeauna de acord cu clientul, dar atunci când acțiunile acestuia sunt prea 
exagerate, poate că ar trebui să lăsăm deoparte conceptul de "client care are 
întotdeauna dreptate", deoarece sănătatea angajaților este de primă importanță. 
Și, gândiți-vă, chiar și la nivel etic, ar trebui să luați în considerare conflictul intern 
determinat de sintagma "clientul are întotdeauna dreptate". Pentru mulți, clientul 
are întotdeauna dreptate pentru că aduce bani. Dar, pe marginea acestui aspect, 
care este misiunea companiei dumneavoastră?  
Care este ideea de vacanță sau de relaxare pe care compania dumneavoastră 
dorește să o transmită? Sigur, vorbim despre afaceri, dar compania dvs. nu este 
doar o afacere. 
Chiar și din punctul de vedere al afacerilor și al reputației, clienții cu 
comportamente problematice dăunează climatului general și pot avea consecințe 
și pentru alți clienți.  
Clienții care sunt foarte gălăgioși sau care nu respectă elementele de bază ale 
educației pot avea, de asemenea, un impact asupra percepției celorlalți clienți. 
  

 
Cercetările privind comportamentele problematice demonstrează câteva 
rezultate semnificative din punct de vedere statistic: 

• Clienții problematici pot încerca să obțină un avantaj financiar 

• Cei care lucrează în acest sector indică o bună prevalență a acestui tip 

de comportament 

Cercetare științifică privind clienții 
problematici 
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• Mulți profesioniști HoReCa din Statele Unite se confruntă zilnic cu 

abuzul verbal  

• Abuzul verbal duce la epuizarea emoțională sau la epuizarea angajatului 

• Mulți angajați consideră că firma lor nu face suficient pentru a gestiona 

impactul emoțional al clientului 

• Granița neclară dintre muncă și relațiile sociale face complexă 

gestionarea clientului problematic. 

• Cultura organizațională a restaurantelor pare să recunoască abuzul 

verbal ca pe o componentă naturală a contextului de lucru și, din acest 

motiv, devine dificil de eradicat. 

 
Dintre toate formele de comportament problematic, cel mai frecvent este cu 
siguranță cel al comentariilor verbale. Efectele comentariilor verbale umilitoare 
pot fi rezumate după cum urmează: 
 

• Scad moralul 

• Îi lasă pe angajați epuizați și nemotivați 

• Reduc satisfacția profesională 

• Creșterea fluctuației personalului (într-un sector deja critic) 

  

 
Conceptul de bunăstare este larg. Organizația Mondială a Sănătății vorbește în 

acest sens de bunăstare biopsihosocială. Starea de bine nu se referă doar la 

aspectele fizice (bio), ci și la cele psihologice și sociale. 

Nu este o coincidență faptul că unul dintre principalii factori de reducere a 

stresului este sprijinul social.  

Nu putem înțelege stresul, decât la nivel fizic și psihologic.  

Stresul depinde în mod necesar și de contextul în care ne aflăm și de persoanele 

cu care ne înconjurăm. 

Din acest motiv, organizațiile din domeniul ospitalității (sectorul HoReCa) trebuie 

să se echipeze pentru a face contextul social al muncii pozitiv și plăcut. 

Starea de bine biopsihosocială 
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În literatura medicală, există un eveniment istoric care a marcat deschiderea 

medicilor către factorii psihologici și sociali.  

Acest fenomen se numește "Misterul Roseto". 

Acest eveniment își ia numele de la Roseto Valfortore, un sat din provincia 

Foggia, considerat printre cele mai frumoase din Italia. 

 

 
 

De la sfârșitul secolului al XIX-lea, mulți italieni au emigrat în Statele Unite, 

inclusiv locuitorii din Roseto Valfortore. Mulți dintre ei se stabilesc în 

Pennsylvania și fondează un orășel care are aproape același nume "Rose 

Garden Pennsylvania". 

Acest mic sat a devenit cunoscut în domeniul științific deoarece cercetările 

profesorului Stewart Wolf, la acea vreme profesor la Universitatea din Oklahoma, 

au arătat că incidența bolilor cardiovasculare a fost redusă la minimum. 

O mare parte din mortalitatea din Statele Unite este cauzată de cauze 

cardiovasculare. Cu toate acestea, acest lucru nu s-a întâmplat în Roseto. În 

câteva decenii nu a existat niciun caz de deces din cauza bolilor cardiovasculare 

înainte de vârsta de 55 de ani. La persoanele de peste 55 de ani, incidența 

mortalității cardiovasculare a fost redusă cu 50%. 
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Cercetătorii au emis imediat ipoteza unor explicații clasice pentru acest fenomen. 

Profesorul Stewart Wolf și colaboratorii s-au gândit că acest lucru ar putea fi legat 

de alimentație și de stilul de viață.  

 
Profesorul. Stewart Wolf 

  
De fapt, în Statele Unite nu exista un stil de viață avantajos: se mânca multă 

mâncare grasă, se lucra adesea în mine, cu consecințe importante pentru 

sistemul respirator, se bea mult. 

• Spre deosebire de aceasta, viața populației din sudul Italiei era 

considerată mai sănătoasă. S-a imaginat că cauza reducerii numărului 

de boli cardiovasculare ar putea fi legată de unul sau mai mulți dintre 

următorii factori: 

• Dieta mediteraneană 

• Activitate fizică crescută sau muncă în aer liber (de ex., la pășunat) 

• Mai puțin alcool 

 

Profesorul. Stewart Wolf a încercat să verifice această ipoteză prin compararea 

statistică a tipului de muncă, a regimului alimentar și a cantității de alcool.  

Dar nu a găsit nicio diferență relevantă. De fapt, trecuse ceva timp de la prima 

migrație a rosetanilor, dar, între timp, aceștia se adaptaseră complet la contextul 

de lucru. Și ei lucrau în mină, mâncau alimente foarte grase și beau. 

Neîntâlnind soluții la dilemă, prof. Stewart Wolf a fost nevoit să caute explicații 

alternative la fenomen în comportamentele și modurile de acțiune ale 

romețenilor. Explicația nu putea fi decât socială, psihologică și antropologică. 
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Observând comportamentul romețienilor, diferențele observabile constau în 

principal în structura societății. Rosetanii erau mai sociabili la masă, mai sociabili, 

familia era o valoare mai respectată, iar tații erau mai prezenți în educația copiilor 

și în respectul față de femei. 

Din acest episod rezultă o mai mare deschidere în lumea medicală pentru a lua 

în considerare factorii sociali ca o contribuție la reducerea stresului pentru a 

promova starea de bine. 

   
 

 
Interviurile sunt editate de Alessia Soracco. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am cerut părerea mai multor experți din domeniu cu privire la reducerea stresului. 

Dincolo de reglementări, este important să examinăm opinia celor care sunt 

implicați de ceva timp în domeniul ospitalității. Pentru a desfășura această 

activitate am creat un interviu semi-structurat, replicabil și adaptabil în condiții 

Interviuri cu experți din industrie 
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diferite. Ulterior, am selectat experți din contexte diferite, pentru a avea 

întotdeauna o perspectivă personalizată. 

Întrebările incluse în interviu sunt următoarele: 

 
1. În opinia dumneavoastră, care sunt factorii de stres majori în lumea 

gastronomiei și a ospitalității? 

2. Care factori de stres sunt ușor de schimbat și care sunt dificili? 3. Din punct de 

vedere realist, care dintre aceștia ar trebui abordați (de exemplu, este realist să 

ne gândim la reducerea numărului de ore lucrate pe săptămână? 

3. Cum ar putea fi îmbunătățită protecția lucrătorilor în acest sens? 

4. Italia este unul dintre puținele state europene în care evaluarea stresului legat 

de muncă este obligatorie. Cum poate fi utilă această lege? 

5. Munca în bucătărie necesită o concentrare ridicată, ture lungi, responsabilitate 

și comunicare cu personalul. Ce măsuri ar trebui să ia în considerare angajatorul 

pentru a reduce stresul în hoteluri și restaurante? 

6. Sectorul hotelier și al restaurantelor este supus unei rotații ridicate. Prin 

urmare, echipa nu este întotdeauna stabilă, există o rotație semnificativă. În 

opinia dumneavoastră, care sunt măsurile de precauție pe care o echipă ar trebui 

să le ia în considerare pentru a lucra bine și a evita conflictele? 

7. Care este cea mai proastă experiență stresantă pe care ați avut-o în cariera 

dumneavoastră? 

8. Ați putea să ne vorbiți despre bune practici sau incidente care au atenuat 

eficient stresul?  
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Interviu cu Giosuè Gilberto Di Molfetta - restaurator și maître de hotel, participă, 

de asemenea, la evenimente internaționale pentru a promova Made in Italy și 

excelența în materie de mâncare și vin. 

 

 
  

Conținutul interviului poate fi rezumat după cum urmează: 

Unul dintre factorii majori de stres în sectorul de catering este lipsa de organizare, 

de foarte multe ori sarcinile nu sunt bine definite, turele sunt prea lungi, iar 

personalul se trezește că are prea multe responsabilități, creând un mediu 

dezorganizat și nefuncțional. 

Din acest motiv, este esențial să se mărească personalul, nu numai pentru a 

reduce orele de lucru, ci și pentru a evita îngreunarea mediului, în special, este 

necesară angajarea unui manager pentru fiecare sector care să se ocupe numai 

de organizare, pentru a defini bine rolurile și a crea o atmosferă mai plăcută, mai 

liniștită și mai profesională. 

Giosue Gilberto Di Molfetta 
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O bună practică folosită deja de unele companii pentru a reduce stresul este 

crearea de spații care să permită personalului să se relaxeze și să se gândească 

la altceva, de foarte multe ori turele și sarcinile infinite nu lasă loc pentru ei înșiși, 

să se deconecteze și să se gândească la altceva, lucru esențial pentru a menține 

o atitudine pozitivă. 

Din nefericire, stresul face parte din noi în zilele noastre, este prezent în 

majoritatea cazurilor, însă, devine deosebit de evident în catering, personalul 

este în contact strâns cu clienții, care percep imediat când climatul este negativ, 

stresant și slab, ceea ce îi determină să nu aibă o experiență pozitivă și poate să 

nu mai revină niciodată. 

Din acest motiv, o altă modalitate de a reduce stresul și de a îmbunătăți serviciul 

este de a forma o echipă unită, de a avea relații bune cu colegii și angajatorii, 

astfel încât să aveți un sistem de comunicare și de sprijin excelent care să ne 

permită să ne confruntăm și să vorbim despre problemele noastre pentru a le 

rezolva și să nu riscăm să reflectăm ceea ce se întâmplă în viața privată în timpul 

serviciului. 

Acest lucru poate fi o problemă, deoarece sectorul hotelier și al restaurantelor 

este supus unei rotații foarte mari, există o rotație continuă a forței de muncă, 

ceea ce duce la instabilitate și la dificultăți în construirea de relații în cadrul 

echipei, dar o soluție poate fi organizarea frecventă de ședințe de informare, 

stabilirea de obiective zilnice, cunoașterea reciprocă, comunicarea și ajutorul 

reciproc, ceea ce permite construirea unui mediu organizat, liniștit, senin și 

profesional. 

Ceea ce îi determină adesea pe oameni să lucreze în fiecare zi în astfel de 

circumstanțe stresante este pasiunea și nevoia de a munci. După ce a călătorit 

foarte mult, Giosuè a observat și s-a aflat în situații în care hotelurile, chiar și de 

patru sau cinci stele, ofereau cazare jenantă lucrătorilor, cu spații comune extrem 

de mici și puțină intimitate. 

A accepta să lucrezi în aceste condiții este inacceptabil, indiferent cât de pasionat 

ai fi, nu face altceva decât să crească stresul și să scadă satisfacția, cu 

consecințe semnificative și la nivel psihologic. 
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Un sfat este, așadar, să nu acceptăm totul, poate să facem o săptămână de 

probă pentru a înțelege responsabilitățile care ne vor fi date, nivelul de organizare 

și mediul în care trebuie să lucrăm, pentru a evita să ajungem în situații 

insuportabile care nu fac decât să implice stres și eficiență scăzută la locul de 

muncă.  

 

 

Marco Bonea - Docent de enogastronomie , Consultant , Bucătar Formator 

În sectorul de catering, stresul este cauzat în principal de o problemă de fond, și 

anume tipul de personal angajat. De prea multe ori, angajații sunt aleși pentru că 

sunt prieteni ai proprietarului și nu pentru competențele profesionale, motiv 

pentru care se simt superiori și se bazează mai ales la nivel psihologic pe ceilalți 

angajați, provocând situații în care personalul necalificat la nivel profesional și cu 

incapacități tehnice le creează probleme și celor care sunt calificați. 

În plus, la selecții, trebuie să se țină cont de o altă calitate fundamentală: 

caracterul personal. De multe ori, un nivel de caracter este incompatibil pentru 

că în timpul selecțiilor se omite acest punct sau se pun întrebări canonice fără a 

testa cu adevărat caracteristicile personale ale candidatului. 

 

Marco Bonea 
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Prin urmare, din punct de vedere practic, pe baza experiențelor trăite pe teren, 

trebuie schimbate trei puncte importante: în primul rând, recrutarea trebuie să se 

desfășoare într-un mod profesionist, recrutorul trebuie să aibă o imagine clară a 

calităților cerute, să facă o listă de întrebări relevante pentru postul respectiv și 

să nu țină cont de propriile cunoștințe, trebuie să fie profesionist și obiectiv; apoi, 

este necesară introducerea unor teste psihoaptitudinale pentru a se asigura că 

candidatul este compatibil cu postul și că are un caracter potrivit; și, în final, să 

se realizeze o perioadă de formare în care candidații să aibă ocazia să învețe 

cum să își gestioneze emoțiile, caracterul și să înțeleagă bine munca, și abia la 

final, angajarea lor să poată fi confirmată. 

Stresul poate fi cauzat de mai mulți factori, printre care se numără oboseala, 

greutatea muncii depuse, lipsa de timp liber pentru sine și efectuarea metodică a 

acelorași activități în fiecare zi, însă o altă cauză majoră a stresului este salariul. 

De multe ori, în aceeași echipă și în același mediu de lucru există persoane cu 

salarii diferite, iar acest lucru duce la o relație proastă în cadrul unei echipe și la 

o mare rivalitate și gelozie între angajați, înrăutățind stresul și mai ales dorința de 

a lucra eficient. 

Acestea sunt și consecințe cauzate de fluctuația mare de personal la care 

sectorul de catering este extrem de supus, iar o soluție poate fi introducerea unei 

activități de formare preventivă în care personalul să învețe să se cunoască, să 

se întâlnească atât în interiorul cât și în afara locului de muncă și să comunice, 

pentru a se asigura că formează o echipă unită și profesionistă, deoarece, dacă 

unul sau mai mulți angajați se simt străini de grup, lipsește uniunea sau se 

percepe o anumită ostilitate din partea colegilor, se creează probleme în timpul 

serviciului și situații de mare stres pentru toți. 

În ultima experiență din Caraibe, unde Marco Bonea a lucrat ca bucătar 

instructor, a observat direct consecințele nefavorabile cauzate de angajarea 

multor angajați necalificați și de prezența conflictelor în cadrul echipei. El s-a aflat 

în situația în care exista o divizare puternică între bucătărie și sala de mese, erau 

două echipe complet separate și fără niciun sistem de comunicare eficient, iar 

această rivalitate nu se reflecta doar în calitatea serviciilor, ci și în ceea ce 

privește împărțirea bacșișurilor, deoarece personalul din sala de mese și din bar, 
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prin faptul că se afla în contact direct cu clientul, lucra mai puține ore și manevra 

banii, se simțea superior angajaților care lucrau în bucătărie și, prin urmare, 

pretindeau că merită mai multe bacșișuri, creând diferențe insuportabile între 

angajați și provocând și mai mult stres. 

 

  

Interviu cu Marco Carducci - Barman, somelier, consultant și colaborator al 

Asociației Somelierilor din Italia - Fundația Italiană a Somelierilor  
  

 
  

  

Somelierii se află în afara faimoasei dispute dintre personalul din sala de mese 

și cel de la bucătărie, sunt un "lucru în sine" și, prin urmare, sunt capabili să 

observe situația în mod obiectiv. 

Marco Carducci 
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Problema, în cele mai multe cazuri, este lipsa de comunicare. Fiecare dintre cele 

două departamente se crede superior, devalorizează munca celeilalte echipe, în 

special bucătăria crede că face munca cea mai grea, mai importantă, deoarece 

fără ei restaurantul nu ar merge mai departe, fără a lua în considerare și cealaltă 

parte a medaliei, adică toată munca care îi privește pe ospătari, începând de la 

primire până la explicarea felului de mâncare, ei sunt fața restaurantului și ritmul 

de servire depinde și de ei.Este nevoie de un joc de echipă, nu trebuie să existe 

echipa de la bucătărie și echipa de la sala de mese, ci o singură echipă, în care 

să prevaleze comunicarea și dorința de a finaliza serviciul în cel mai bun mod 

posibil, fără conflicte. 

De multe ori, angajatorii cer sfaturi externe pentru a îmbunătăți eficiența 

angajaților lor, fără să înțeleagă ei înșiși de unde vine problema, dacă vin cu ea, 

nu le pasă de dinamica din cadrul echipei și de condițiile în care acești oameni 

se găsesc să lucreze multe ore pe zi, doar să fie mereu eficienți și să termine 

serviciul. 

Ei nu realizează însă că turele lungi concentrate în orele de vârf, contractele pe 

perioadă determinată, responsabilitățile date și faptul că trebuie să colaboreze 

cu persoane de foarte multe ori incompetente și neprofesioniste, sunt o sursă de 

instabilitate puternică și nu ajută la seninătate și, dimpotrivă, dorința de a munci 

influențează foarte mult stresul angajatului. 

Dorința de a avea o echipă unită și eficientă trebuie să pornească de la angajator, 

care trebuie să demonstreze că este interesat în primul rând de bunăstarea 

mentală și fizică a personalului, iar apoi de cea a restaurantului, simțindu-se parte 

a echipei și încercând să înțeleagă dinamica interiorului său. 

Ar mai trebui adăugat că stresul nu se identifică doar la nivelul restaurantului, ci 

mai ales la nivel personal, fiecare are viața sa privată cu problemele sale care 

implică deja un anumit nivel de stres, iar atunci când persoana este stresată în 

loc să găsească sprijin în echipă se regăsește într-un loc de muncă în care 

fiecare lucrează pentru sine, echipa nu este unită și dezorganizată, iar climatul 

este greoi și ostil, stresul se acumulează suficient de mult pentru a ajunge să se 

descarce cu totul în timpul serviciului și al muncii, creând o atmosferă neplăcută 
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atât pentru clienți, care percep când ceva nu este în regulă, cât și pentru tot 

personalul, care se vede nevoit să facă față și mai mult presiunii și stresului. 

Prin urmare, din punctul de vedere al unei persoane care nu privește de sus, este 

necesar să se îmbunătățească comunicarea atât între angajați, cât și cu 

angajatorii, care trebuie să se străduiască să fie mai prezenți și mai puțin 

pretențioși, mai ales atunci când încep să observe o schimbare de atitudine a 

personalului. 

 

 

Rama Redzepi este Bar Manager la un hotel de lux de 5 stele de pe Lacul Garda, 

considerat de mulți ca fiind printre cei mai buni barmani de pe teritoriul 

internațional. 

 
  

Pe lângă stresul fizic cauzat de orele lungi de muncă fără să stea jos și de 

alergătura între bucătărie și sala de mese pentru a satisface așteptările 

angajatorului și ale consumatorului, cel mai mare factor de stres din industria 

restaurantelor este reprezentat de clienții înșiși. 

Rama Redzepi 
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Aceștia merg la restaurant pentru a se putea relaxa și a se descărca după o zi 

lungă de muncă și, făcând acest lucru, deseori se deschid cu chelnerul sau 

barmanul care este dispus să se descarce de toată negativitatea asupra lor, ceea 

ce îi determină să lucreze cu această energie negativă care nu face altceva decât 

să încarce climatul. 

În plus, cunoscuta regulă care spune că "clientul are întotdeauna dreptate" este 

greșită, de foarte multe ori clientul nu are dreptate, dar vrea să aibă dreptate, însă 

angajații nu pot reacționa, trebuie să mențină un comportament politicos și să 

îndure, ceea ce nu face decât să crească stresul și frustrarea cu care trebuie să 

trăiască. 

Pentru a exaspera și mai mult personalul este lipsa de timp liber pentru a se 

deconecta și relaxa, turele sunt prea lungi, iar pauzele prea scurte sau 

inexistente. 

O soluție optimă ar fi să oferiți posibilitatea ca în timpul zilei să vă descărcați, 

poate cu un psiholog, să vă povestiți ziua unei persoane competente care să vă 

asculte și să vă sfătuiască cum să faceți față stresului, presiunii și clienților, 

pentru a învăța treptat cum să gestionați situația în cel mai bun mod. 

O altă mare problemă este echipa, pentru a scăpa de presiune și stres, pe lângă 

necesitatea de a lucra într-o echipă unită, formată din oameni profesioniști și 

eficienți, este nevoie și de un lider capabil să coordoneze și să își asume 

responsabilitatea atunci când ceva nu merge bine, deoarece de prea multe ori 

toată vina este dată pe angajați, dar în realitate vina aparține celor care îi conduc. 

Liderul trebuie să fie disponibil, dacă cineva are o problemă, care se reflectă 

inevitabil asupra muncii, el trebuie să fie gata să asculte și să dea sfaturi acolo 

unde este necesar, trebuie să existe un echilibru sănătos între profesionalism și 

prietenie. 

Prin urmare, prioritatea liderului trebuie să fie bunăstarea echipei sale, iar în acest 

sens, trebuie luate în considerare toate componentele, indiferent de rolul pe care 

îl dețin, fiecare este important și trebuie recunoscut. 

Pentru a îmbunătăți și mai mult performanța echipei, este necesar să se angajeze 

personal competent, care să nu vrea să lucreze ca un hobby, ci pentru că vrea 
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să crească în acest sector, să fie plătit corespunzător și să i se ofere un rol bine 

definit. 

Poate părea banal, dar într-o țară în care de foarte multe ori bacșișurile nu se 

dau sau sunt foarte mici, și cu un salariu care în raport cu numărul de ore lucrate 

nu îți permite să ajungi la sfârșitul lunii, cea mai bună energie mai ales pentru 

barmani se dă atunci când clienții mulțumesc pentru experiența trăită, pentru 

băutura sau pentru felul de mâncare servit, este satisfacția personală enormă 

care răsplătește tot efortul și stresul trăit.  

 

 

Alessandra Semeraro este psiholog, are zeci de ani de experiență în sectorul 

hotelier și în turismul maritim și de coastă.. 

Turismul maritim are o durată fixă de trei luni, timp în care clienții își iau câteva 

zile pentru a se relaxa, pentru a se deconecta de la muncă și de la stres și, prin 

urmare, nu doresc să aștepte serviciile oferite, sunt foarte nerăbdători, cer servicii 

perfecte, cer un timp ireal de eficiență din cauza mulțimii de oameni prezenți. 

Acest lucru implică un factor de stres suplimentar pentru personal, deoarece, pe 

lângă turele lungi și orele excesive de lucru, trebuie să suporte și tot stresul 

suplimentar provocat de clienți, care, pentru a-și ușura stresul, îl sporesc pe cel 

al angajaților. În mod evident, situația se înrăutățește atunci când se lucrează 

într-o afacere de familie. Dacă, în general, după ore și ore de serviciu, angajații 

se întorc acasă, într-un alt mediu, unde au ocazia să se deconecteze, să se 

descarce și să se relaxeze înainte de a se întoarce la serviciu a doua zi, în acest 

caz, problemele pe care le ai la locul de muncă au repercusiuni în cadrul relațiilor 

de familie, inclusiv la nivel de comunicare. Un climat de lucru nepotrivit este un 

factor determinant atât pentru succesul afacerii, cât și pentru familie, deoarece 

membrii aduc uneori în familie rivalitate, dezamăgire, invidie, ranchiună și 

sentimente legate de muncă. Împărțirea rolurilor și responsabilităților între rude 

este una dintre cauzele majore de stres, care provoacă adesea rupturi profunde 

între dinamica familiei, poate cauza conflicte și performanțe slabe, motiv pentru 

Alessandra Semeraro 
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care, mai ales în aceste cazuri, există o puternică nevoie de profesionalism, deși 

este foarte dificil să se țină separat munca și familia. 

Prezența unui psiholog ocupațional este esențială, el este cel care ar putea să 

gestioneze problemele întâlnite la locul de muncă și repercusiunile în familie, 

dacă este vorba de o afacere de familie, oferind instrumentele necesare pentru 

a învăța cum să gestioneze anumite situații, și ar fi și un punct fix prezent pentru 

a se descărca și a înțelege cum să se îmbunătățească. Este deosebit de dificil 

de gestionat dinamica relațională atunci când stresul de la locul de muncă 

acaparează cea mai mare parte a stării emoționale, este greu de descărcat, 

pentru aceasta avem nevoie de un expert care să ne ofere câteva sugestii și 

tehnici care să ne ajute să ne descărcăm și să ne detașăm psihologic de muncă 

pentru a face altceva. 

În toate acestea, angajatorul, pentru a îmbunătăți stresul și trăinicia mediului de 

lucru, ar trebui să recunoască în primul rând angajamentul fiecăruia, fiecare rol 

este important și nu trebuie să discredităm pe nimeni, mai ales că acesta este un 

sector în care fiecare piesă este fundamentală, dacă lipsește chiar și o singură 

componentă, totul se duce de râpă. Este important să recunoaștem angajamentul 

fiecăruia, oferind și recompense, demarând inițiative care să stimuleze angajații, 

nu trebuie să fie o recompensă la nivel economic, este foarte important și nivelul 

moral. În plus, este fundamental și tipul de relație pe care patronul îl stabilește cu 

angajații, trebuie să menținem mereu un anumit tip de autoritate, avem nevoie de 

un lider care să ducă echipa mai departe, dar liderul poate fi autoritar sau nu, el 

poate face ca fiecare membru al grupului să participe și să-l facă să se simtă 

important, arătându-se prezent chiar și în momentele de nevoie. Pentru a duce 

afacerea mai departe și pentru a avea succes în serviciu trebuie stabilit un 

echilibru puternic și sănătos.  
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Partea 2 

Sănătate prin mișcare fizică 
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Pornind, prin urmare, de la ipoteza că o activitate fizică moderată și continuă este 

ideală pentru reducerea stresului și îmbunătățirea performanțelor psihofizice, 

este necesar acum să înțelegem ce anume este posibil să facem pentru a face 

orice activitate fizică compatibilă și durabilă pentru un lucrător și, în special, 

pentru un lucrător din sectorul HORECA, având în vedere condițiile de mediu 

specifice în care se află. 

Prin urmare, un antrenament ideal ar trebui să includă o combinație corectă de 

exerciții aerobice și anaerobice, precum și o parte de stretching pentru a optimiza 

funcționalitatea structurilor și a lanțurilor motorii. 

Din punct de vedere mental, ar trebui să abordăm "momentul" antrenamentului 

exact așa cum o facem atunci când mergem la sală sau când ne pregătim să ne 

antrenăm în aer liber, indiferent de sportul sau activitatea fizică în cauză. Prin 

urmare, structura timpului total preconizat ar trebui să urmeze întotdeauna 

următorii pași: 

1. Încălzirea              

2. Activitate anaerobă 

3. Activitatea aerobă 

4. Stretching 

 

IMPORTANT: în funcție de intensitatea și frecvența pe care decideți să le 

adoptați, puteți separa activitatea anaerobă de cea aerobă și astfel să dedicați 

momente specifice fiecăreia dintre ele. În acest caz, planificarea ședințelor de 

antrenament ar putea fi împărțită după cum urmează (doar cu titlu de exemplu):  

 

 

 

Exerciții practice la locul de muncă 
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Exemplul 1:  3 antrenamente săptămânale care includ atât exerciții 
anaerobe, cât și aerobe: 

zilele 1, 2 și 3 (anaerobic + aerobic) 

- încălzire (5-10 minute)              

- activitate anaerobă (20-30 minute)              

- activitate aerobică (15-20 de minute)              

- Stretching (10-15 minute)                            

Timp total (50-70 minute)         

Exemplul 2: 4 antrenamente săptămânale, din care 2 anaerobe și 2 aerobe: 

ziua 1 și 3 (anaerobic) 

- încălzire (5-10 minute)              

- activitate anaerobă (30-40 de minute)              

- Stretching (10-15 minute)                            

Timp total (45-60 de minute)     

ziua 2 și 4 (aerobic) 

- încălzire (5-10 minute)              

- Activitate aerobică (30-40 minute)              

- Stretching (10-15 minute)                            

Timp total (45-60 minute)            

După cum putem observa, timpii de antrenament din exemplul 1 sunt ușor mai 

lungi decât cei din exemplul 2, dar trebuie să luăm în considerare faptul că se 

efectuează doar 3 antrenamente pe săptămână (exemplul 1), spre deosebire de 

Planificarea sesiunilor de instruire 
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exemplul 2, în care timpii de antrenament sunt ușor mai mici, dar rutina se 

efectuează de 4 ori pe săptămână în loc de 3 ori.  

Acest lucru înseamnă că, în general, volumul de muncă săptămânal este egal în 
ambele exemple de planificare săptămânală.  

Ceea ce diferă, însă, este distribuția sarcinilor de lucru și organizarea timpului și 
a recuperării (un subiect care merită o discuție tehnică separată). 

 

 
Mai jos enumerăm o serie de exerciții ilustrate pentru a permite cititorului să se 

familiarizeze cu diferitele exerciții care pot fi utilizate la locul de muncă. 

Exercițiile prezentate au fost extrase din lucrarea lui Neila Rey (2017) "100 office 

workouts - No- Equipment Visual Guidelines for Workplace Fitness", și pot fi 

adaptate la orice context de lucru, deoarece echipamentele necesare sunt doar 

birourile, scaunele și pereții, întrucât acestea au fost special concepute pentru a 

putea exercita în principal "corpul liber". Pentru cei care au mai multă experiență 

în activitatea fizică, nimic nu vă împiedică să vă puteți folosi creativitatea pentru 

a adapta noi exerciții la contextul specific de lucru, fără a uita să acordați o atenție 

deosebită execuției corecte (biomecanică) și tuturor precauțiilor necesare care 

implică aprobarea și supravegherea unui medic și a unui absolvent de educație 

fizică.  

   

 

În ceea ce privește toate exercițiile anaerobe enumerate mai jos, este bine să vă 

amintiți următoarele reguli de bază: 

Viteza: exercițiile trebuie să fie efectuate întotdeauna la această viteză, astfel 

încât să permită controlul mișcării în orice moment al arcului de execuție. Acest 

Activitatea anaerobă 

Avertismente privind exercițiile anaerobe 
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lucru implică faptul că toate mișcările executate cu salturi, balansări și împingeri 

necontrolate trebuie excluse, deoarece ar putea provoca leziuni musculo-

scheletice și tendinoase. O modalitate bună de a evita incorectitudinea este de a 

acorda atenție maximă mișcării atunci când este executată, ceea ce înseamnă 

prin aceasta să se evite să fie distras sau să se gândească la alte lucruri în timp 

ce se execută o rutină de exerciții fizice: mintea trebuie să fie mereu prezentă la 

mișcare.  

Intensitate: având în vedere că intensitatea este dată de "sarcină/timp", numărul 

de repetări și de serii indicate în unele exerciții este doar orientativ și se referă la 

un eșantion de persoane aparținând "persoanei cu pregătire medie". Acest lucru 

implică faptul că aceeași sarcină de lucru ar putea fi ridicată pentru o persoană 

sedentară sau slab antrenată și scăzută pentru o persoană foarte antrenată. Prin 

urmare, se sugerează adaptarea intensității la nivelul individual de antrenament, 

reținând că, cu timpul și odată cu îmbunătățirea performanței fizice (datorită 

antrenamentului în sine), ar fi recomandabil să se mărească intensitatea 

antrenamentului. Un bun parametru pentru a evalua intensitatea corectă este 

nivelul de "arsură musculară" care se resimte la sfârșitul exercițiului: dacă fiecare 

capăt de serie este adus la nivelul de arsură musculară, acest lucru indică 

aproape sigur un nivel bun de intensitate (în funcție și de de pragul subiectiv al 

durerii).  

Executarea corectă: este foarte important să efectuați fiecare exercițiu în mod 

corect, prin "mod corect" înțelegând "în conformitate cu biomecanica naturală a 

mișcării articulare". Ar fi recomandabil să aveți o persoană expertă (absolvent de 

științe motrice, antrenor personal), cel puțin pentru fazele inițiale, adică până 

când persoana memorează execuția corectă. În orice caz, exercițiile selectate au 

fost alese cu înțelepciune (pentru simplitatea execuției) tocmai pentru a evita ca 

acestea să provoace dificultăți și pericole în ceea ce privește eventualele leziuni. 

În caz de dubii, este mai bine să contactați un profesionist sau, în orice caz, să 

folosiți tutoriale pentru a înțelege execuția corectă, cel puțin pentru exercițiile cele 

mai periculoase (cum ar fi "squat-urile"). 
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NB: Vă reamintim că programul de antrenament propus are ca scop principal 

reducerea stresului și nu creșterea performanțelor sportive specifice, astfel încât 

cititorul expert în antrenament poate considera programul propus insuficient dacă 

este evaluat în lumina acestei posibile neînțelegeri.  

Încălzire 
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Picioare  
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Picioare și abdomen lateral  
 

 
 La sfârșitul acestei secvențe se poate repeta totul de mai multe ori, dar este 

recomandabil să nu se depășească 15 minute în total. 
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Pectorali și umeri  
 

 
  
  



 90 

 Abdominal  
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 Bicicleta de exerciții simulate (întotdeauna 
abdomene)  
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 Triceps 
  

 
  
   
Fese  

 



 93 

 
   
  

 
Spate și zona lombară  

  

 

Întindere 
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Întindere S bile și gât  
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 Masaj la nivelul gâtului  
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Întinderea încheieturii rotatorilor (se poate face și ca o 
încălzire)  

 

 

 

 

Întinderea umerilor și a brațelor 
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Întinderea pieptului și a spatelui 
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Întinderea picioarelor 
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Întinderea coloanei vertebrale 
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În ceea ce privește activitatea aerobică, este important să înțelegem că nu este 

atât de importantă specificitatea exercițiului efectuat, cât posibilitatea de a aduce 

sistemul cardio-circulator la un nivel optim, în sensul unui "nivel de bătăi ale 

inimii" suficient pentru a stimula o serie de parametri, inclusiv ciclul Krebs și, prin 

urmare, mobilizarea resurselor energetice lipidice (în cazul slăbirii), sau mai exact 

activarea sistemului cardio-circulator pentru a optimiza și îmbunătăți funcționarea 

acestuia care, așa cum am văzut în prima parte, este responsabil de reducerea 

stresului oxidativ. 

Chiar și în acest caz, atunci când vorbim despre intervalul optim, trebuie să ne 

gândim că nu atât intensitatea exercițiului face diferența, cât relația dintre aceasta 

și vârsta persoanei care îl efectuează. De asemenea, în acest caz, timpul este 

un factor important și, așa cum am mai scris, în cazul nostru ar fi indicat să ne 

încadrăm într-un timp de 20-30 de minute, adică un timp optim care poate fi 

suficient de lung pentru a activa procesele metabolice necesare, dar nu atât de 

lung încât să supună organismul la stres. 

Având în vedere, așadar, că și în acest caz creativitatea individuală poate fi 

acceptată atâta timp cât este corectă în execuție (mai ales în ceea ce privește 

biomecanica mișcării), am decis să oferim idei pentru diferite tipuri de activități 

care pot fi realizate într-un timp foarte scurt. spațiu, care este indicat atunci când 

se dorește să se desfășoare activitatea aerobică în spații închise, cum ar fi o 

cameră sau alte locuri special amenajate pentru aceasta.  

 

1. Cursa pe loc     
În multe privințe, acest tip de alergare are aceleași beneficii ca și joggingul și 

alergarea în sala de sport sau în parc. Iată câteva sfaturi care fac ca exercițiile 

fizice să fie mai eficiente și mai performante. Pe scurt:     

• Ridicați genunchii de la podea 

Activitate aerobică 
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• Urmați mișcarea de "alergare" cu brațele  

• Respirați cu regularitate, nu vă țineți respirația 

• Păstrați ritmul timp de cel puțin cincisprezece minute 

• Dacă simțiți oboseală excesivă, încetiniți 
 

Încetiniți, dar nu vă opriți. Este de preferat să reduceți intensitatea alergării decât 

să o opriți brusc și să renunțați la beneficii. Cele cincisprezece minute de 

activitate sunt un obiectiv excelent, dar, în același timp, pot fi un punct de plecare. 

A alerga pe loc pentru a te tonifia înseamnă, de asemenea, să depășești pragul 

un pic mai treptat. 

 
Mai jos este o reprezentare grafică a exercițiului: 

 

2. Jumping Jacks     
Să începem cu ceva simplu, util pentru încălzirea mușchilor. În lumea anglo-

saxonă sunt cunoscute sub numele de Jumping Jacks, dar în Italia sunt numite 

în moduri diferite: sunt exerciții foarte ușoare, care constau pur și simplu în 

depărtarea și închiderea picioarelor cu sărituri pe loc, în timp ce se rostogolesc 

brațele până când acestea ating mâinile deasupra capului. 

Nu este atât de dificil pe cât poate părea și, cel mai important, este posibil să 

faceți exercițiul în ritmul dorit. Cei mai antrenați pot merge mai repede și pot face 

chiar serii de 20 de mișcări consecutive. 
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Cei care nu sunt în formă ar trebui să înceapă cu un ritm mai lent și să facă 7 sau 

8 atingeri înainte de a face o pauză. În orice caz, este totuși recomandabil să 

efectuați mai multe Jumping Jacks în timpul sesiunii de antrenament. 

Nu sunt exerciții care să nu îndemne la mușchi și articulații exagerate, așa că 

sunt ideale la începutul încălzirii și ca activitate aerobică reală. 

Mai jos este o reprezentare grafică a exercițiului: 

 

 

3.Scări    

Scările sunt o modalitate excelentă de a face aerobic și oferă, de asemenea, o 

stimulare deosebit de benefică pentru membrele inferioare. În special vițeii și 

fesele beneficiază foarte mult, iar dacă ritmul este susținut ne ajută și să 

"respirăm". 

În plus, nu doar "urcatul" este interesant, ci și "coborâtul" scărilor, deoarece în 
cele două mișcări sunt stimulați din când în când chiar și mușchi ușor diferiți.  
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4. Burpees    
Este cea mai dificilă dintre seriile propuse. Dar este, de asemenea, exercițiul care 

poate oferi cea mai mare satisfacție în ceea ce privește linia. De fapt, este format 

din patru exerciții diferite puse cap la cap. 

Începe să se ridice în picioare. Apoi te apleci, într-un fel de ghemuit deosebit de 

adânc, până când pui palmele pe pământ. 

În acest moment, într-o singură mișcare, picioarele sunt întinse în spate, în poziția 

de push-up. Se execută un push- up și apoi te tragi în sus, punând în scenă un 

squat ascendent care se încheie cu o săritură pe loc. 

Mai jos este o reprezentare grafică a exercițiului: 

 

În concluzie 

Un mod plăcut de a înțelege activitatea aerobică propusă este de a face un mix 

creativ între diferitele tehnici prezentate, pentru a obține mai multe rezultate în 

același timp: 

• dau varietate exercițiilor fizice la nivel mental; 

• stimulează diferiți mușchi și, prin urmare, merg în favoarea unui tonus 

mai generalizat; 

• stimulează diferite părți ale corpului și diferite lanțuri cinetice, menținând 

în același timp un ritm cardiac ideal pentru "a rămâne aerobic". 
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Activitatea fizică, radicalii liberi și stresul oxidativ. 
Numeroase studii științifice au demonstrat pe deplin că stresul oxidativ este una 

dintre cauzele comune ale majorității bolilor cronice și degenerative care 

afectează populația din țările industrializate.  

Această condiție specială de stres a fost, de fapt, pusă în discuție în patologiile 

cardiovasculare, în patologiile neurodegenerative, în numeroase tipuri de tumori, 

în sindromul metabolic, dar și în procesele comune de îmbătrânire.  

Deși termenii "stres oxidativ" și "radicali liberi" sunt pe buzele tuturor în fiecare zi, 

poate că nu toți știm despre ce este vorba mai exact și care sunt cele mai eficiente 

strategii de contracarare a efectului său. 

Termenul de radical liber se referă, în general, la un ansamblu, chiar foarte 

eterogen, de molecule unite printr-o singură caracteristică, aceea de a avea o 

mare reactivitate datorită configurației lor electronice particulare, de a putea 

declanșa reacții în lanț și de a putea deteriora practic toate moleculele biologice. 

Prin stres oxidativ, pe de altă parte, înțelegem o stare specială a organismului 

nostru, și anume aceea pentru care expunerea la radicalii liberi și la alte 

substanțe oxidante este de așa natură încât nu poate fi contracarată în mod 

adecvat de mecanismele de apărare pe care organismul însuși le posedă.  

În această situație, reactivitatea radicalilor liberi se va dezlănțui împotriva 

organismului nostru, care într-un fel sau altul va fi în mod necesar deteriorat, una 

după alta acumularea acestor mici daune reprezintă mecanismul care stă la baza 

implicării stresului oxidativ în apariția patologiilor. enumerate mai sus. 

Această distincție, precum și analiza aprofundată, trebuie luată în considerare cu 

atât mai mult cu cât organismul se află în condiții de stres, prin "condiții de stres" 

înțelegânduse: 

Exercițiul fizic și bunăstarea psihologică 
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• Efort fizic ridicat 

• Efort mental ridicat 

• Rămânerea în emoții negative pentru o perioadă lungă de timp 

• Niveluri scăzute de recuperare 

Ritmuri de viață deosebit de stresante (de exemplu, munca în schimburi, absența 

unor pauze adecvate în timpul programului de lucru etc.) 

De aceea, în cazul lucrărilor care implică catering sau ospitalitate, devine foarte 

important să luăm aminte la condițiile în care ne aflăm și în care ne supunem 

corpul.  

O întrebare importantă pe care mulți cititori și-o vor pune în acest moment și la 

care trebuie să se răspundă este: "Cât de des intră corpul nostru în contact cu 

acești compuși reactivi care par atât de nocivi?". Răspunsul este foarte simplu, 

organismul nostru este expus la atacul speciilor oxidante clipă de clipă, în fiecare 

moment al existenței noastre, iar vina nu este numai și exclusiv a mediului în care 

trăim, ci și a propriei noastre naturi care ne determină să consumăm oxigen 

pentru a produce cea mai mare parte din energia de care avem nevoie pentru a 

trăi, a ne mișca și a gândi. Nu tot oxigenul introdus odată cu respirația se reduce 

complet în respirația celulară, un mic procent, de fapt, scapă de sub controlul 

metabolismului celular și, sub formă de radicali liberi, este în măsură să 

deterioreze componentele celulare. Încă de la apariția sa pe Pământ, omul a 

trebuit să evolueze trăind cu riscurile pe care le putea implica viața într-un mediu 

bogat în oxigen, de fapt, pe parcursul evoluției, organismul a dezvoltat 

numeroase mecanisme de apărare antioxidante, adică capabile să contracareze 

și să neutralizeze radicalii liberi; acestea, care sunt definite ca fiind sisteme 

antioxidante endogene, adică produse direct de către organism, sunt flancate de 

cele definite în mod obișnuit ca fiind antioxidanți exogeni, adică acele molecule 

antioxidante pe care organismul nostru le poate prelua din exterior prin 

alimentație. Aceste considerente au determinat, în ultimele decenii, numeroși 

oameni de știință să studieze care sunt alimentele cele mai bogate în antioxidanți 

și cele mai eficiente în contracararea stresului oxidativ; acest uriaș efort de 
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cercetare a făcut posibilă identificarea nu numai a celor mai interesante molecule, 

printre care, pe lângă numeroase altele, unele vitamine și polifenoli prezenți în 

alimentele vegetale, ci și a mecanismelor biologice care stau la baza faptului că 

aceste molecule își desfășoară rolul protector și preventiv. 

  

  
Dacă până acum suntem cu toții conștienți de cele mai frecvente surse de stres 

oxidativ, cum ar fi: poluarea, fumul și radiațiile solare ultraviolete, poate că nu 

toată lumea știe sau își imaginează că anumite forme de exerciții fizice pot duce 

la o producție masivă de specii reactive de oxigen și de radicali liberi care pot 

provoca daune reale organismului. 

Atunci când activitatea fizică pe care o desfășurăm 

a. este acută, adică desfășurată în mod ocazional și nu se repetă în mod 

constant în timp      

b. și de epuizare, adică desfășurată la o intensitate prea mare în comparație 

cu ceea ce poate suporta organismul nostru ne aflăm într-o condiție fizică 

care produce o creștere a peroxidării lipidelor, o reducere a apărării 

antioxidante, cum ar fi raportul dintre glutationul redus și GSH/GSSG oxidat 

și o creștere a leziunilor oxidative la nivelul proteinelor celulare.  

Acest stres oxidativ crescut poate fi, cel puțin în parte, responsabil pentru 

microleziunile musculare tipice acestui tip de exercițiu fizic (Vina et al. 2000). 

Toate acestea se traduc apoi prin reducerea forței de contracție, durere 

musculară, activarea răspunsului inflamator cu infiltrarea leucocitelor și 

eliberarea de citokine proinflamatorii, un mecanism cunoscut ca fiind o sursă de 

stres oxidativ suplimentar (Jamurtas et al. 2005). 

În concluzie, este evident că exercițiul fizic acut și de epuizare reprezintă o 

condiție de stres oxidativ care depășește capacitatea normală a organismului de 

a menține echilibrul între factorii pro și antioxidanți. 

Activitatea fizică: previne sau agravează 
stresul? 
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 Prin urmare, având în vedere condițiile de stres deja ridicate ale lucrătorilor din 

sectorul HORECA, acest tip de abordare a activității fizice care vede practicarea 

exercițiilor fizice sau a sportului ocazional și/sau cu eforturi individuale excesive, 

este absolut de evitat!  

În acest moment, fiecare persoană trebuie să se întrebe ce fel de activitate fizică 

face.  

A crede că a profita de beneficiile pentru sănătate pe care le garantează practica 

sportivă practicând un sport ocazional, de exemplu o dată pe săptămână, până 

la epuizare, este cu siguranță o greșeală gravă care, contrar a ceea ce s-ar putea 

crede, provoacă mult mai mult rău decât bine.  

Numeroase studii au arătat acum în mod clar că, în timpul unui exercițiu fizic prea 

intens, producția de specii reactive de oxigen crește atât în mușchii scheletici, cât 

și în inimă (Sen et al. 1995; Ji et al. 1999).  

Cu toate acestea, cercetările au arătat, de asemenea, că subiecții supuși unor 

programe de exerciții fizice moderate pe termen lung sunt mai rezistenți la stresul 

oxidativ, acest lucru pare să se datoreze în principal adaptării pe care o suferă 

sistemele lor antioxidante endogene (Powers et al. 1994). 

În lumina acestor dovezi, începând de la începutul mileniului al treilea, unii 

cercetători au dorit să explice modificările induse de exercițiul fizic prin conceptul 

de hormesis, nu numai în ceea ce privește adaptările care implică trofismul 

muscular sau rezistența la oboseală, ci și pentru cele care implică capacitatea de 

a contracara mai eficient stresul oxidativ (Ji et al. 2006).  

Conceptul de hormesis, împrumutat din toxicologie, indică comportamentul de 

răspuns al sistemelor biologice la expunerea la anumiți agenți toxici.  

Prin urmare, mai simplu, în toxicologie, conceptul de hormesis reprezintă o 

tendință în formă de clopot a curbei doză-răspuns a expunerii la o substanță 

(Cook et al. 2006).  

 
După cum se poate observa, figura 1 prezintă tendința curbei doză-răspuns 

pentru exercițiul fizic: 

Rolul recuperării 
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 în extrema stângă se poate vedea cum inactivitatea reduce nivelul funcției fizice, 

se știe că un nivel prea scăzut de activitate fizică este asociat cu o serie lungă de 

patologii, cum ar fi bolile cardiovasculare, diabetul zaharat de tip II, atrofia 

musculară, obezitatea și bolile neurodegenerative, cum ar fi Alzheimer și 

Parkinson (Booth et al. 2007). 

În mod similar, supraantrenamentul, capătul drept al curbei din figura 1, crește 

atât riscurile pentru sănătate, cât și rata de deteriorare a mușchilor (Ogonovszky 

et al. 2005). 

Cel mai important efect al exercițiului fizic asupra organismului este, prin urmare, 

setul de procese de adaptare.  

Ca orice sursă de stres, și exercițiul fizic poate induce fenomene de adaptare, 

chiar dacă numai într-o gamă restrânsă de cazuri legate de durata și intensitatea 

sesiunilor de exerciții fizice (Radak et al. 2001). Exercițiul fizic, la fel ca toate 

sursele cronice de stres, poate fi extrem de periculos dacă perioada de repaus, 

înțeleasă ca interval de timp în care sursa de stres este absentă, nu este 

suficientă. Odihna este esențială atât pentru a asigura recuperarea, cât și pentru 

a optimiza răspunsul organismului la stres. Adaptările care se obțin în urma unei 

activități fizice regulate se numesc "adaptări sistemice", adică implică întregul 

organism, chiar dacă variază în funcție de tipul de exercițiu efectuat.  

 
Figura 1: Tendința curbei doză-răspuns pentru exercițiile fizice (modificat după Radak et al. 2007) 
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După cum s-a menționat deja, conform multor autori, activitatea fizică moderată 

și continuă stimulează apărarea antioxidantă a organismului pentru a se adapta 

la noile condiții de stres oxidativ crescut (Hollander et al. 1999). Studiile efectuate 

atât pe oameni, cât și pe modele animale au ajuns la concluzia că exercițiul 

aerobic poate stimula, chiar și într-un timp foarte scurt, activitatea principalelor 

enzime antioxidante, atât în țesutul muscular, cât și în sânge. Atunci când 

subiecții studiați fac parte dintr-un program de antrenament controlat de exerciții 

aerobice, activitatea acestor enzime crește mai ales în țesuturi precum fibrele 

musculare de tip I, atât de mult încât la subiecții bine antrenați producția de specii 

reactive de oxigen este foarte redusă. dacă nu chiar neglijabilă în urma activității 

propriu-zise.  

În ceea ce privește efectele antrenamentului și ale exercițiilor anaerobe asupra 

activității enzimelor antioxidante, rezultatele sunt controversate și mai greu de 

interpretat. Unele studii au arătat o creștere a activității enzimelor antioxidante, 

în timp ce altele nu au identificat nicio variație (Groussard et al. 2003). 

Prin urmare, creșterea activității enzimelor antioxidante și a mecanismelor de 

reparare mediate de stresul oxidativ induse de exercițiile fizice ar putea juca un 

rol major în reducerea incidenței patologiilor asociate cu leziuni oxidative, cum ar 

fi bolile cardiovasculare, boala Alzheimer și unele tipuri de cancer (Perry et al. 

2005).  

Nu este o coincidență faptul că activitatea fizică aerobică moderată este, de 

asemenea, sugerată de orientările Ministerului Sănătății pentru prevenirea bolilor 

cardiovasculare și a sindromului metabolic în general.  

Acest lucru înseamnă că se creează o stare paradoxală în organism, dar în 

realitate, acesta este exact modul în care funcționează fiziologia noastră. Vrem 

să spunem că, în mod paradoxal, persoanele care practică o activitate fizică 

(atâta timp cât aceasta este moderată și continuă și nu intermitentă și intensă), 

pot fi mai eficiente decât cele care nu o fac, chiar dacă activitatea de lucru în sine 

este deja foarte stresantă (cu condiția, desigur, să existe o recuperare adecvată).  

Care este activitatea fizică optimă? 
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Așadar, ca să dăm un exemplu, între doi ospătari care lucrează 10 ore pe zi 

mereu în picioare și în activitate, vă veți simți mai puțin obosiți și cel care va face 

o activitate fizică moderată și continuă va fi mai eficient decât cel care nu va face 

nicio activitate fizică (pentru că poate se va gândi că, din moment ce munca este 

deja foarte obositoare, nu are sens să facă o activitate care îl va obosi și mai 

mult) și, de asemenea, în ceea ce privește orice ospătar care va practica un sport 

de intensitate mare și/sau ocazional. 

În opinia noastră, această condiție se aplică majorității activităților legate de 

diferitele sarcini ale lucrătorilor din sectorul HORECA.  

 

  

 
Atenția crescândă a populației față de aceste aspecte i-a determinat pe unii să 

formuleze ipoteza că subiectul care practică sportul este un subiect expus la un 

puternic stres oxidativ care trebuie, prin urmare, să identifice strategii alternative 

pentru a-și proteja organismul, cum ar fi utilizarea suplimentelor alimentare. Deși 

acest lucru poate fi adevărat pentru cei care se supun unei activități fizice foarte 

intense, cu siguranță nu este de dorit pentru cei care urmează programe de 

antrenament moderate. Aportul unor cantități mari de antioxidanți prin consumul 

de suplimente alimentare ar putea avea, de fapt, efectul de a neutraliza acele 

adaptări pozitive induse de exercițiile fizice. Pentru a înțelege mai bine acest 

aspect, este necesar să clarificăm modul în care exercițiile fizice moderate pot 

stimula apărarea antioxidantă a organismului. 

Cantitatea modestă de specii reactive de oxigen care sunt produse în timpul unei 

activități fizice moderate este suficientă pentru a stimula activarea unor semnale 

moleculare specifice în țesutul afectat, care conduc la o creștere a sintezei acelor 

enzime capabile să protejeze celula însăși de un posibil și ulterior atac al 

radicalilor liberi. Consumul de cantități mari de antioxidanți sub formă de 

suplimente alimentare ar avea ca efect neutralizarea speciilor reactive de oxigen, 

împiedicându-le să acționeze ca mediatori chimici și stimulând acele adaptări 

pozitive ale apărării antioxidante endogene. Dimpotrivă, atunci când producția de 

Suplimentele oxidante 
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specii reactive de oxigen este excesivă, ca în cazul unui exercițiu fizic prea intens, 

țesuturile ar fi iremediabil deteriorate și nu ar mai putea avea loc niciun proces 

adaptativ sau preventiv; în acest caz, administrarea de antioxidanți sub formă de 

suplimente ar putea contribui la protejarea împotriva stresului oxidativ provocat 

de exercițiul fizic în sine. 

Aceste considerații au permis recent să se definească activitatea 
fizică moderată ca fiind un adevărat antioxidant, care stimulează 
organismul să își ridice apărarea endogenă pentru a contracara mai eficient 
o nouă situație de stres. 

În cele din urmă, activitatea fizică moderată este, prin urmare, o 
componentă esențială în prevenirea acelor patologii care au printre cauzele 
declanșatoare stresul oxidativ. 

 
 
  

 

  
De o importanță esențială este faptul că activitatea fizică rămâne o componentă 

capabilă să contribuie la prevenție, care trebuie însă să fie susținută de alți factori, 

cum ar fi alimentația. 

Trebuie să facem o distincție importantă: antioxidanții se împart între endogeni și 

exogeni. Dacă activitatea fizică moderată acționează ca un stimulent pentru cei 

endogeni, este la fel de adevărat că cei exogeni trebuie neapărat luați prin 

intermediul alimentelor care îi conțin. 

O alimentație bogată în produse vegetale proaspete garantează aportul corect al 

tuturor acelor micronutrienți care s-au dovedit a avea activitate antioxidantă și 

care protejează organismul de numeroase boli cronice. 

În ultimele decenii, s-au făcut numeroase încercări pentru a încerca să crească 

nivelul de antioxidanți din organism, cum ar fi prescrierea unor diete particulare, 

suplimentarea antioxidanților cu alimente și administrarea de antioxidanți de 

Antioxidanți alimentari și nutriție 
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sinteză. Cu toate acestea, nu s-a demonstrat că niciuna dintre aceste strategii nu 

a reușit să ridice suficient de mult nivelul de apărare al organismului (Ji, 2002). 

Prin urmare, este clar că numai printr-o combinație sinergică de activitate fizică 
și aport alimentar de antioxidanți este posibilă maximizarea apărării antioxidante. 

 
 

 
  
Prescrierea corectă a exercițiilor fizice și o activitate fizică regulată se corelează 

cu o speranță de viață mai mare, reducând riscul de boli legate de procesul de 

îmbătrânire. Aceste dovezi se bazează pe mai multe studii observaționale care 

au asociat reducerea riscului de spitalizare și de deces în funcție de diferite 

niveluri de activitate fizică și de frecvența săptămânală (Dose/Răspuns). 

  

Multe asociații profesionale, cum ar fi Colegiul American de Medicină Sportivă, 

Asociația Americană a Inimii și agenții guvernamentale, cum ar fi Centrul pentru 

Controlul și Prevenirea Bolilor, au publicat, de-a lungul timpului, rapoarte care 

subliniază această importanță.  

Sedentarismul, adică inactivitatea fizică, este recunoscut în prezent ca fiind un 

factor de risc primar, la fel ca fumatul, hipertensiunea arterială și un nivel ridicat 

de colesterol. Aceasta înseamnă că exercițiul fizic, pe lângă faptul că este 

important pentru prevenirea bolilor și îmbunătățirea stilului de viață, este 

indispensabil și ca adresă terapeutică. 

  

Astăzi există mai multe certitudini decât îndoieli în favoarea promovării și difuzării 

exercițiului fizic, dar nu există încă o claritate în ceea ce privește cunoașterea 

dozei corecte pentru a obține efectul dorit. În acest caz ne referim la posibilitatea 

de a îmbunătăți sau de a menține starea de sănătate, prin creșterea nivelului de 

eficiență fizică. La om, efectele induse de o administrare echilibrată și constantă 

de exerciții fizice, asupra principalilor factori de risc legați de sedentarism, sunt 

Cantitatea potrivită de exerciții fizice 
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documentate prin dovezi evidente și prin mai multe studii de cohortă de mari 

dimensiuni. 

Factorii de risc sunt asociați cu anumite condiții genetice, de mediu, de muncă 

(dintre cele de muncă, cele din sectorul HORECA ne interesează în această 

discuție), chiar dacă, în termeni absoluți, ceea ce dăunează cel mai mult în acest 

sens este un stil de viață greșit (acesta din urmă absolut modificabil!) al cărui 

efect este de a crește debutul unei boli, de a contribui la patogeneza ei, de a 

facilita dezvoltarea sau de a accelera progresia ei. 

 Până în urmă cu câțiva ani, inactivitatea fizică era considerată un factor de risc 

cu relevanță redusă, nivelul de eficiență cardiorespiratorie nefiind inclus în 

niciuna dintre categoriile de risc. Dar, lăsând deoparte acest aspect, deși foarte 

important și preluând considerațiile descrise mai sus privind dozajul, este 

necesar să subliniem cum, mai ales la subiectul adult sedentar (> peste 40 de 

ani), inactivitatea sau exercițiul fizic ocazional și intens, poate constitui un factor 

de risc pentru evenimente cardiovasculare și nu numai. 

O persoană sedentară este o persoană care nu practică în mod regulat o 

activitate fizică sau care nu este capabilă să meargă mai mult de câteva minute 

fără a resimți oboseală. Această primă considerație se referă la importanța de a 

ști cum să evaluăm cu atenție diferiții factori de risc în funcție de nivelul de 

eficiență fizică. Trebuie să se administreze o doză corectă având în vedere 

capacitatea subiectului de a răspunde în mod adecvat la solicitări. Astfel, dacă 

pentru o persoană cu un antrenament mediu o anumită sarcină poate oferi 

răspunsuri adecvate ale organismului, pentru o altă persoană mai puțin antrenată 

și de aceeași vârstă, aceeași sarcină ar putea fi maximă sau submaximală. 

În figura 2 putem identifica în mod clar modul în care sesiunile de activitate fizică 

prea lungi sau cu o intensitate prea mare cresc riscul de probleme ortopedice și 

complicații cardiace. Șansele de a avea probleme cardiovasculare cresc dacă 

intensitatea exercițiilor fizice depășește ceea ce este recomandat. Acest lucru 

înseamnă că activitatea fizică trebuie prescrisă și apoi administrată după reguli 

foarte precise pentru a favoriza acțiunea preventivă și pentru a optimiza efectul 

pozitiv al activității în sine. 

 



 115 

 
Figura 2 - Efectele testului - din Power, Howley, 1997 

  

Să încercăm să înțelegem mai bine acest concept. Așa cum am menționat deja, 

din păcate, majoritatea oamenilor, în ciuda faptului că au fost informați că 

activitatea fizică este parte integrantă a medicinei preventive, continuă să creadă 

că mișcarea poate da rezultate doar dacă intensitatea și durata exercițiului fizic 

ating volume. ridicate, aducând practicantul la extrema abilităților sale. Aceste 

"credințe" false sunt cele care îi determină adesea pe subiecți să nu efectueze 

activitate fizică sau să o practice ocazional, cu rezultate uneori dăunătoare.  

Raportul CDCP/ACSM " Physical Activity and Public Health ", publicat în 1995, 

abordează în special această "credință", subliniind că o cantitate moderată de 

activitate fizică este suficientă, cum ar fi, de exemplu, mersul pe jos rapid sau pe 

un plan ușor înclinat timp de 30 de minute, alergarea timp de 15 minute sau jocul 

de volei timp de 45 de minute, pentru a obține beneficii semnificative pentru 

sănătate, mai ales dacă acest lucru se face în majoritatea sau în toate zilele 

săptămânii.  
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Beneficii suplimentare pentru sănătate pot fi obținute prin creșterea activității 

fizice, menținerea unei diete regulate pentru o perioadă lungă de timp. Acesta 

este unul dintre aspectele discutabile sau ambigue, mai ales pentru cei care 

desfășoară activități necontrolate.  

Una dintre cauzele principale este legată de sugestiile care sunt adesea 

divulgate, prin sloganuri, uneori reclame inexacte. Trebuie să pornim de la o 

premisă importantă, cea mai bună doză de exerciții fizice variază de la individ la 

individ, deoarece depinde de nivelul eficienței fizice inițiale legate de vârstă (și nu 

numai) și de obiectivele pe care fiecare dorește sau trebuie să le atingă.  

Așadar, ce trebuie făcut pentru a întreprinde un program de activitate fizică care 

să ofere posibilitatea de a atinge un nivel bun de eficiență fizică, în siguranță? 

Primul pas, la o persoană sănătoasă și nesănătoasă, este cu siguranță obținerea 

autorizației, după o vizită de fitness de către medicul sportiv, mai ales dacă 

obiectivul este creșterea eficienței cardiovasculare.  

În cazul activității fizice pe care trebuie să o desfășoare lucrătorii, iar în cazul 

nostru ne referim la lucrătorii din sectorul HORECA, este bine să verificăm dacă 

atunci când ne referim la conceptul de "activitate fizică" vorbim despre ceva care 

se referă la un program individual de pregătire autogestionat, sau dacă este 

vorba despre o pregătire sponsorizată și gestionată de angajator și, poate, și în 

spații special amenajate în mod special în spațiile companiei.  

Din păcate, pentru mulți, activitatea fizică structurată la nivelul companiei și, prin 

urmare, și cea de la examenul medical este primul obstacol major care 

generează impedimentul de a începe un program de formare cu criteriile potrivite. 

În schimb, ar fi un ajutor util din mai multe motive: rezultatul aptitudinii medicale 

ar putea fi utilizat de către persoana responsabilă cu supravegherea activităților 

fizice (de exemplu, profesionistul în științe motrice), pentru a obține informații 

calitative și cantitative utile în administrarea exercițiilor fizice; pentru persoana 

care intenționează să înceapă activitatea, pentru a verifica eventual existența 

unor factori de risc care uneori pot fi "protejați" de o stare de bine subiectivă; 

pentru a stabili sau sugera, eventual, care ar putea fi activitatea de desfășurat, 

mai potrivită pentru persoana respectivă.  
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Următorul pas este identificarea obiectivului inițial. Firește, rezumând cele scrise 

până acum, pentru sedentarul cu o stare de sănătate bună, este necesar să se 

reflecteze asupra oportunității ca activitatea fizică să devină parte integrantă a 

vieții cotidiene și ca, treptat, prin includerea în programul săptămânal a unor 

antrenamente intense și regulate, să crească nivelul general de eficiență fizică 

prin îmbunătățirea stării de sănătate. În acest caz, se pot oferi sugestii clare și 

coerente, chiar dacă, dacă vrem să fim riguroși, este dificil de generalizat.  

Luând în considerare orientările asociației americane de medicină sportivă, sfatul 

este tocmai acela de a considera activitatea fizică ca parte integrantă a vieții de 

zi cu zi, deci alegeți mersul pe jos în loc să folosiți mașina, urcați scările în loc să 

luați liftul sau scările rulante, faceți mișcare și în casă și la birou. Toate acestea 

pot fi cu siguranță un bun început și, pentru cei care iubesc confortul, un prim pas 

important în piramida activității fizice.  

Următorul nivel, care ar putea fi inițierea unui protocol de antrenament fizic 

moderat, chiar și de doar câteva minute, cu frecvențe ocazionale, necesită un 

control mai mare pentru propria siguranță și, în cazul activităților desfășurate în 

cadrul companiei și supravegheate de aceasta, chiar mai multă atenție la 

siguranța lucrătorilor.  

În principiu, indiferent de exercițiu, trebuie să respectați regula încărcării 

progresive, mai ales atunci când este vorba de ridicarea, împingerea, tragerea 

sau transportarea de obiecte și greutăți ușoare până la moderat de mari.  

În ceea ce privește îndoirea și flexia, întrucât acestea afectează diferitele 

articulații, este bine să începeți cu exerciții simple și bine controlate 

(supravegherea unui expert trebuie întotdeauna luată în considerare în mod 

pozitiv. analiza mișcărilor, tocmai pentru a înțelege cum pot fi ascunse capcanele 

și în acest caz. Adesea, o mișcare greșită sau o solicitare neadecvată a 

articulațiilor și a mușchilor poate provoca traume la nivelul sistemului musculo-

scheletic. Un subiect cu o greutate normală va răspunde la solicitările externe, 

spre deosebire de o persoană supraponderală sau obeză. Ajutorul și controlul 

inițial de către un profesionist în domeniu ar evita cu siguranță această 

posibilitate. 
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Diferențele individuale: Să trecem la faza următoare, etapa în care subiectul își 

propune să depășească acest prag și decide să desfășoare o activitate specifică 

și regulată, menită să atingă un nivel minim de eficiență fizică. În acest punct, 

devine dificil să oferim aceleași informații pentru toată lumea, să încercăm să 

înțelegem de ce. Orientările sugerează cel puțin 30 de minute de activitate pe zi. 

În acest caz, subiectul trebuie să cunoască intensitatea exercițiului și, prin 

urmare, efectul dozei, pentru a afecta pozitiv consumul de calorii și pentru a 

îmbunătăți eficiența fizică. Răspunsurile induse de exercițiu pot fi diferite în ceea 

ce privește unele considerente.  

De exemplu, luând în considerare greutatea corporală, dovezile arată că o 

persoană cu o greutate corporală de 54 kg care merge cu o viteză de 3,2 km/h 

are un consum caloric, estimat indirect, de 2,6 Kcal/min. Dacă același subiect ar 

avea o greutate corporală de 82 kg și ar merge cu aceeași viteză, ar avea un 

consum caloric de 3,5 Kcal/min. Acest lucru înseamnă că fiecare individ are 

răspunsul său precis la exercițiile fizice și, prin urmare, ceea ce este valabil 

pentru un subiect nu este neapărat valabil pentru celălalt. Alte elemente care pot 

determina o variație a răspunsului de la un individ la altul sunt frecvența cardiacă 

legată de vârstă, tipul de teren, panta traseului, utilizarea unor eventuale 

suprasarcini și viteza de mers care poate fi obținută prin intermediul unor 

variabile, cum ar fi creșterea frecvenței pașilor sau creșterea lungimii pașilor în 

sine. Să încercăm să ne imaginăm toate acestea la un subiect supraponderal și 

moderat obez. Este ușor de înțeles cum adaptările și variabilitatea dintre cei doi 

subiecți sunt diferite și, uneori, capabile să inducă răspunsuri diferite. Acestea 

sunt ipoteze fundamentale care trebuie întotdeauna luate în considerare înainte 

de a întreprinde orice activitate fizică. După evaluarea acestor riscuri și a nivelului 

inițial de eficiență fizică a fiecărui subiect, este necesar să se procedeze la 

administrarea corectă a dozei, în acest caz, ne referim la intensitatea, durata, 

frecvența și specificitatea exercițiului. În special, intensitatea, într-un antrenament 

cardiovascular, reprezintă cantitatea de energie necesară pentru o anumită 

activitate, adesea indicată în termeni de CANTITATE ABSOLUTĂ de energie 

consumată sau ca procent, privind capacitatea maximă de performanță. În 

termeni fizici, ea este echivalentă cu puterea mecanică exprimată. Durata 
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exercițiului depinde de intensitate și viceversa. De exemplu, dacă scopul muncii 

aerobice este de a îmbunătăți eficiența fizică, putem efectua o activitate de 

scurtă-medie durată, dacă dorim să obținem un anumit rezultat asupra 

consumului metabolic de grăsimi, durata trebuie să fie prelungită. Bineînțeles că 

intensitatea și durata interacționează între ele. Frecvența se referă la numărul de 

antrenamente săptămânale și tot în acest caz este esențial să fie corelată cu 

intensitatea și durata exercițiului. Ca regulă generală, putem spune că exercițiile 

fizice efectuate la o intensitate moderată trebuie practicate în majoritatea zilelor 

săptămânii, în timp ce exercițiile fizice efectuate la un nivel intens trebuie 

practicate de cel mult trei ori pe săptămână sau în alternanță cu alte tipuri de 

activitate. 

Se poate înțelege cum atingerea unui obiectiv (efect maxim), cum ar fi 

îmbunătățirea rezistenței la efort și, prin urmare, a transportului și consumului de 

oxigen (VO2 max) sau a frecvenței cardiace în repaus, trebuie pusă pe seama 

unei intervenții corecte și echilibrate a parametrilor indicați mai sus. În plus, se 

poate observa că efectul maxim care trebuie obținut poate avea timpi de realizare 

diferiți atât pentru obiectiv, cât și pentru răspunsurile de adaptare fiziologică 

individuală și nu numai pe care organismul nostru trebuie să le tolereze. 

Atunci când vorbim despre exercițiul fizic trebuie să ne gândim la efecte diferite, 

și anume că exercițiul fizic are indici pe termen scurt-mediu-lung și aceste efecte 

trebuie respectate. Răspunsurile pe termen scurt sunt cele care apar după una 

sau mai multe sesiuni de exerciții fizice fără alte îmbunătățiri și, prin urmare, nu 

produc adaptări permanente. Răspunsurile pe termen mediu sunt cele care 

generează rapid îmbunătățiri și o adaptare stabilă. Răspunsurile pe termen lung 

se manifestă doar după câteva săptămâni de antrenament și pot corespunde, de 

exemplu, modificărilor metabolismului lipidic sau creșterii forței musculare 

specifice. Mai bine evitați să credeți în programe imediate și 

"miraculoase". Această discuție se concentrează pe cât de important este să 

înțelegem dozarea corectă pentru a obține în cel mai bun mod posibil atingerea 

obiectivului. Din această scurtă analiză, se poate afirma că, pentru a putea 

influența în mod semnificativ exercițiul fizic indus de exercițiile fizice, este 

important să se urmeze logica și, în consecință, un plan de antrenament. 
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Antrenamentul fizic trebuie reevaluat, pentru a revizui conceptul de simplă 

"gimnastică" sau "activități de gimnastică". Acest obiectiv necesită intervenții 

menite să afirme o concepție a activității fizice care să depășească conceptul de 

competiție, de estetică sau de activitate ocazională în legătură cu timpul liber. În 

schimb, ea trebuie să se materializeze într-un moment de bunăstare fizică și 

psihologică care să îi implice pe toți, tineri și vârstnici. Toate acestea trebuie să 

se insereze în contextul de lucru al sectorului HORECA în modul cel mai 

inteligent și durabil posibil.  
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Partea 3 

Tehnici pentru reducerea stresului 
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Unele metode vă pot ajuta în mod semnificativ să reduceți stresul. Aceste tehnici 

sunt inspirate din strategiile străvechi de meditație și respirație, în timp ce altele 

au o matrice psihologică și tind să reinterpreteze un eveniment negativ din trecut, 

pentru a-i da o nouă funcție în viața actuală. 

Contextele de muncă, în special cele din sectorul hotelier și al restaurantelor, 

dispun de puțin timp pentru a se relaxa, așa că este important să se facă o 

mediere între timpul disponibil și beneficiile obținute. În acest ghid, conceput 

special pentru a promova starea de bine în aceste categorii, voi vorbi în principal 

despre tehnici de eliberare rapidă de stres. Dacă trebuie să vă folosiți tot timpul 

liber pentru a vă recupera de stres, devine dificil să echilibrați sfera personală și 

cea profesională. 

Din fericire, există aceste tehnici rapide pe care le puteți învăța imediat. Voi 

începe prin a le explica pe cele mai simple dintre toate și apoi voi trece la cele 

mai complexe.  

 
 

 
 

Tehnicile de respirație se numără printre cele mai eficiente și mai simple tehnici 

de relaxare. Ele pot fi aplicate de toată lumea, chiar și rapid. Dacă vă interesează 

o lectură detaliată a tehnicilor de respirație, vă sugerez să citiți "Cursul gratuit de 

respirație" pe care îl găsiți pe www.igorvitale.org/corsi-gratis/, care include 14 

lecții gratuite pe această temă și o explicație științifică a mecanismului de 

respirație. funcționare. 

Respirația funcționează foarte bine la nivelul anxietății, deoarece afectează 

diverși indicatori fiziologici. De asemenea, unele tehnici de respirație sunt foarte 

simple. Să vedem câteva exerciții mai jos. 

Tehnici pentru reducerea stresului 

Breathing techniques 
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Descărcați cursul de respirație gratuit 

https://www.igorvitale.org/course-gratuito-di-respiration/ 
  
 

  
Respirația pătrată tibetană este o tehnică care se bazează pe diferite faze de 

inspirație și expirație. Respirația tibetană se numește "pătrată" pentru că se 

realizează în 4 pași care pot fi repetați de 6 ori. Este un tip de respirație ritmică, 

în care inspirația și expirația au aceeași durată. 

Secvența care trebuie repetată de 6 ori este următoarea: 

 
• Inspiră (3 secunde) 

• Menținere (3 secunde) 

• Expirați (3 secunde) 

• Pauză (3 secunde) 

  

Respirație la pătrat tibetan 



 124 

  
  
  
  

 
  
  
 
 

 
Un alt tip de respirație foarte benefică se numește respirația Kapalabhati. Tehnica 

care trebuie aplicată este următoarea: 

• Stați confortabil, cu trunchiul drept și mâinile pe genunchi.. 

• Închideți ochii și relaxați-vă complet corpul. 

• Expirați adânc pe nas și contractați mușchii abdomenului. 

• Inspiră pasiv și eliberează mușchii abdomenului 

• Repetați ciclul de 10 ori, respirând rapid 

După o pauză de recuperare puteți repeta ciclul de mai multe ori 

 

Inspiră

Așteaptă

Expirați

Așteaptă

Respirația Kapalabhati 
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Autohipnoza este o stare de relaxare ceva mai profundă care poate fi obținută 

foarte ușor, una dintre strategiile pe care le folosesc cel mai des durează câteva 

minute pentru a ajunge în această stare și poate fi rezumată în felul următor. 

• Stați confortabil cu picioarele pe pământ și mâinile pe genunchi. 

• Țineți capul drept în fața dvs. 

• Mișcă-ți ochii în sus fără să-ți miști capul 

• Conștientizează-ți respirația 

• Țineți ochii deschiși în timp ce aerul intră 

• Și închideți-i când iese aerul 

• Continuați astfel până când ochii sunt închiși 

  
 

  
Una dintre cele mai simple tehnici de meditație poate fi pusă în practică după 

cum urmează: 

• Stați confortabil cu picioarele pe pământ și mâinile pe genunchi. 

• Privește drept înainte 

• Țineți capul drept în fața dvs. 

• Mută-ți privirea cu aproximativ 20 de grade în sus 

• Închideți sau strângeți ochii 

• Respirați încet și profund 

• De fiecare dată când expiri, numără de la 20 la 1. 

• După ce s-a terminat a douăzecea expirație, deschideți ochii 

 

 

Exerciții de autohipnoză 

Meditație simplă 
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Puteți încerca să gestionați o memorie critică sau disfuncțională cu ajutorul 

imaginației, pentru a face acest lucru, respectați următoarele instrucțiuni. 

• Așezați-vă într-o poziție confortabilă, cu picioarele întinse pe sol și mâinile 

pe genunchi. 

• Respiră adânc de 3 ori 

• Închide ochii 

• Evocă evenimentul disfuncțional 

• Încercați să modificați unii parametri ai imaginii mentale sau ai senzațiilor 

asociate cu una sau mai multe dintre următoarele modalități: 

o Încercați să vă imaginați același eveniment în alb și negru 

o Încercați să vă imaginați același eveniment într-un cadru mic 

o Încercați să situați același eveniment ca și cum ar fi într-o carte 

poștală și îndepărtați mental imaginea 

o Încercați să vă imaginați același eveniment cu contururi neclare 

o Încercați să vă imaginați același eveniment ca și cum l-ați vedea la 

persoana a treia, din exterior 

o Dacă percepeți o emoție negativă asociată cu acel eveniment, 

încercați să o localizați undeva în corp 

o Încercați să vă imaginați ce culoare poate avea acea emoție, 

schimbați-o mental cu culoarea dvs. preferată și vedeți ce se 

întâmplă 

o Încercați să vă imaginați ce formă poate avea acea emoție, 

schimbați-o și vedeți ce se întâmplă 

o Imaginează-ți că poți să muți acea emoție localizată în corp și vezi 

ce se întâmplă. Încercați diverse părți ale corpului, apoi închideți cu 

unghiile sau cu părul, reducând sensibilitatea și intensitatea și 

vedeți ce se întâmplă. 

• Deschideți ochii 

Schimbă-ți imaginația 
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Exercițiul Havening se bazează pe restructurarea unui eveniment negativ din 

trecut. Exercițiul se bazează pe definirea unei imagini negative din trecut și pe 

utilizarea de stimulări bilaterale. Stimulările bilaterale pot avea loc sub forma 

mângâierii simultane a două părți simetrice ale corpului (de exemplu, 

mângâierea/ frecarea brațelor, a pomeților, chiar deasupra sprâncenelor). Puteți 

vedea în imaginile reprezentate tipul de mișcare recomandat. Stimulările 

bilaterale ajută persoana să se elibereze și să reia evenimentele negative din 

trecut. 

 
  

• Primul pas în această tehnică este de a identifica un eveniment negativ 

din trecut 

• Imaginându-vă acest eveniment negativ/stresant, evaluați intensitatea 

emoției negative de la 1 la 10. Dacă evenimentul nu obține un scor de 

cel puțin 7, încercați un eveniment cu un impact mai mare. Acest 

exercițiu este conceput pentru a lucra cu evenimente de impact 

• Imaginați-vă acest eveniment 

• Respiră adânc 

• Închideți ochii și începeți mișcarea 

Exercițiul Havening 
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• Numără mental de la 20 la 1 și în timp ce o faci imaginează-ți că te plimbi 

pe malul mării și pentru fiecare pas pe care îl faci spune mental un număr 

• Deschide ochii și mișcă-ți ochii spre dreapta și apoi spre stânga de șase 

ori. 

• Închideți ochii și repetați mișcarea 

• În timp ce aveți ochii închiși, numărați mental de la 20 la 1 și pentru 

fiecare pas pe care vă imaginați că îl faceți într-un parc mare, momentul 

continua 

• Deschide ochii și mișcă-ți ochii spre dreapta și apoi spre stânga de șase 

ori. 

• Închideți ochii și repetați mișcarea 

• În timp ce ai ochii închiși, numără mental de la 20 la 1 și pentru fiecare 

pas pe care ți-l imaginezi că îl faci într-o pădure te relaxezi din ce în ce 

mai mult și spui un număr, ei continuă mișcarea aleasă 

• Opriți mișcarea și deschideți ochii 

• Gândește-te la imaginea mentală pe care ai vrut să lucrezi și evaluează 

intensitatea emoției negative de la 1 la 10. A scăzut? Dacă nu este între 

0 și 3, repetați exercițiul până când ajungeți la un scor minim. 

 
O altă tehnică foarte recomandată pentru reducerea stresului este relaxarea 

musculară progresivă. Această tehnică este foarte populară datorită aplicării sale 

simple, funcționează foarte bine chiar și fără a folosi procese imaginative 

complexe. 

Această tehnică este foarte eficientă în reducerea stresului și a anxietății. Sfatul 

meu este să o practicați în mod constant, doar în acest fel veți obține beneficiile 

necesare. Orice activitate are nevoie de antrenament. Durata exercițiului este de 

la 15 la 20 de minute, dar poate fi indicat să îl practicați și în scurt timp. Mai bine 

2-3 minute de nimic. 

Relaxare musculară progresivă 
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Puteți face acest exercițiu într-un loc liniștit și confortabil, eventual fără zgomot 

sau întreruperi. Dacă nu sunteți singur, explicați-le celor din jur că trebuie să 

faceți acest exercițiu, pentru ca aceștia să nu vă întrerupă sau să se întrebe ce 

faceți. Eliberați-vă mintea de toate gândurile și grijile. Dacă apar gânduri 

deranjante, recunoașteți-le pur și simplu și reveniți din nou la exercițiu. Nu este 

nevoie să reacționați la niciun gând perturbator în timpul exercițiului, pur și simplu 

reveniți la instrucțiunile musculare. Odată ce sunteți gata să începeți inspirați, 

numărați mental trei secunde folosind numerele 1001, 1002, 1003, imaginându-

vă că aduceți respirația spre abdomen și expirați. Exercițiul se bazează pe 

contractarea și decontractarea progresivă a mușchilor. Logica este de a 

contracta mușchii timp de 7-10 secunde și apoi de a-i relaxa timp de 10 secunde. 

Mușchii trebuie să fie contractați viguros, dar nu trebuie să simțiți durere.  

Lucrați fiecare grup de mușchi separat, urmând această ordine: 

• Mâinile 

• Antebrațe 

• Brațe 

• Umerii 

• Gât 

• Față 

• Ochii 

• Maxilar 

• Limba 

• Piept 

• Stomac 

• Back forward 

• Fese 

• Coapse 

• Calves 
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• Picioare 

• Deschideți ochii și relaxați-vă timp de 5-10 minute 

Sfatul este de a repeta acest exercițiu de 1-2 ori pe zi, timp de 8 săptămâni. 
 

 
Mediul de lucru în sectorul hotelier și al restaurantelor este destul de solicitant și, 

de înțeles, un lucrător din acest sector dorește să se relaxeze înainte de toate, 

depunând cât mai puțin efort posibil. Există soluții în acest sens oferite de cei 

implicați în meditații și exerciții ghidate de relaxare. 

Acesta este un mod diferit de a învăța tehnicile de reducere a stresului, puteți 

urma un protocol, puteți urma indicațiile din acest manual sau puteți alege să 

urmați exerciții audio ghidate. În acest caz, trebuie doar să folosiți căștile, să dați 

click pe play și să urmați instrucțiunile. 

Există o mulțime de videoclipuri și înregistrări audio gratuite în acest sens. Cele 

mai multe dintre ele sunt în limba engleză, dar există în orice limbă. Trebuie doar 

să căutați pe Youtube cuvinte-cheie precum "guided hypnosis", "guided 

relaxation", "guided relaxation", "mental relaxation". 

Eu personal am înregistrat multe dintre aceste exerciții disponibile în limba 

italiană, pe care le puteți găsi cu aceste cuvinte cheie "Igor Vitale Hypnosis", sau 

"Igor Vitale Relaxare". 

O metodă pentru a înțelege mai bine ce exerciții să folosiți este conținută și într-

o aplicație gratuită disponibilă în toate țările numită "Igor Vitale App". Această 

Aplicație poate fi descărcată gratuit din Google Play și este compatibilă cu 

Android. Obiectivul Aplicației, folosind un algoritm specific, este de a sugera cel 

mai potrivit exercițiu de urmat pe baza răspunsurilor oferite la întrebări specifice. 

Dacă doriți să descărcați și dvs. această Aplicație și să începeți imediat să 

practicați exercițiile ghidate, puteți găsi tot conținutul în acest link. 

 
  

 

Aplicații și tehnologii noi pentru a vă relaxa 
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Descărcați Igor Vitale App    
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Mindfulness este o practică care vizează aplicarea meditației prin protocoale 

foarte specifice în scopuri terapeutice. Tehnicile de meditație se numără cu 

siguranță printre cele mai vechi din lume și, cumva, am înțeles întotdeauna 

beneficiile lor.  

 

Mindfulness și-a propus pur și simplu să sistematizeze cunoașterea și 

traducerea, măsurând științific eficiența acestora. 

 

 
 

Meditația, în versiunea sa originală, este legată de teme religioase. Mindfulness 

este mai degrabă o practică reproductibilă care are scopuri psihologice, deși 

metodele sunt similare.  

Mindfulness organizează, de asemenea, practicile în protocoale, în așa fel încât 

să le reproducă și să le standardizeze. 

Mai mult, mindfulness a trecut o serie întreagă de teste calitative privind eficiența 

sa, prin utilizarea de teste de verificare psihologică și chiar de neuroimagistică. 

O tehnică capabilă să identifice ce zone ale creierului sunt "activate" în anumite 

sarcini. 

Mindfulness în sectorul HoReCa 
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Aceste atitudini sunt baza practicii și a vieții de conștientizare. Învățarea de a 

vedea, de a crește și d aplica aceste atitudini, moment cu moment și zi cu zi, este 

ceea ce ne îmbunătățește capacitatea de a ne adresa: 

         - Frica 

         - Anxietatea 

         - Stresul 

         - Tristețea 

Prin mindfulness vă puteți îmbunătăți  sentimentul de pace și bunăstare. 

Iată care sunt atitudinile fundamentale pentru a dezvolta tehnica mindfulness în 

mod simplu și eficient. 

Aceste atitudini trebuie considerate interconectate și interdependente între ele.  

 

 
 

Atitudinea corectă pentru mindfulness 
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Non-judecata este un obiectiv complex. Categorizarea și evaluarea sunt 

instrumente pe care mintea noastră le aplică adesea în mod automat. Este modul 

nostru de a simplifica realitatea în bucăți de informații suficient de ușor de înțeles. 

Din acest motiv, judecăm, evaluăm, categorisim, parcelăm experiența în unități 

de informații ușor de înțeles. 

Mindfulness se bazează pe un concept opus, și anume acela de a nu judeca. 

Pentru a practica mindfulness trebuie să te observi pe tine însuți, experiența ta 

fără să judeci în momentul prezent. 

Clasificarea și judecata sunt părți ale minții noastre care ar putea însă să ne 

blocheze în tipare de gândire automate. Observăm un client, nu prea ne place de 

el, începem să ne gândim că ne poate pune în dificultate, așa că reacționăm într-

un mod arțăgos și nepoliticos. Iar acest lucru nu numai că este stresant pentru 

dumneavoastră, dar înrăutățește și rezultatul. 

În abordarea mindfulness, judecata ne separă de experiența directă a modului în 

care se desfășoară viața noastră. 

Prin urmare, este util să practicăm conștientizarea, să recunoaștem calitatea 

minții. De asemenea, uneori ne judecăm chiar propriile noastre judecăți (de 

exemplu, judec o persoană în mod negativ și apoi mă simt vinovat pentru acest 

lucru, așa că mă judec negativ pe mine însumi). 

Mintea noastră se află într-un flux constant de informații, tocmai când vă dați 

seama că judecați, opriți-vă și observați acest lucru. Amintiți-vă scopul.  

Este nerealist să scăpăm de toate gândurile de judecată, ci pur și simplu să 

observăm când judecata este prezentă și să profităm de ocazie pentru a evalua 

consecințele acesteia. În acest fel, puteți alege să vă raportați diferit la judecată 

și să găsiți răspunsuri comportamentale mai bune.  

 

Atitudinea 1 - Nu judecați 
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Răbdarea poate fi definită ca fiind capacitatea de a îndura greutățile cu calm și 

stăpânire de sine. 

Răbdarea se bazează pe legătura dintre tine, credință și curaj. 

Ea necesită, de asemenea, bunătate și compasiune față de tine însuți în timp ce 

suporți orice disconfort și tulburare emoțională. 

Nerăbdarea, opusul său, apare atunci când ego-ul atacă realitatea, dorindu-și ca 

lucrurile să fie altfel decât par. 

În schimb, ego-ul înțelept care recunoaște că adevărul are un "ciclu de viață" 

independent de dorințele tale. Cu cât învățați mai mult să recunoașteți acest 

lucru, cu atât crește răbdarea voastră. Numai recunoscând momentul prezent 

puteți învăța să ajungeți la următorul.  

 

 
Când privești momentul prezent, mintea gânditoare are tendința de a crede că 

că știe totul despre ceea ce se întâmplă sau încearcă să controleze realitatea 

prin informații suplimentare. 

Structura gândirii determină un filtru între tine și experiența vieții. Însă în 

momentul prezent găsim bogăția vieții. 

Conceptul de minte a începătorului vă permite să simulați și să vă imaginați 

fiecare moment ca și cum ar fi prima dată, la fel ca un copil. 

Puteți încerca acest exercițiu prin rememorarea fiecărei experiențe ca atunci 

când erați copil. Totul era nou, totul era o surpriză și vă stimula semnificativ 

mintea: 

o prima dată când ați simțit parfumul unei flori.          

o prima picătură de ploaie          

o primul gust al unei portocale. 

Atitudinea 2 - Răbdarea 

Atitudinea 3 - Mentalitatea de începător 
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În realitate, fiecare moment al vieții este unic. Și din acest punct de vedere, 

fiecare moment este prima dată. Poate că ați văzut acel peisaj de un milion de 

ori, dar când îl vedeți acum, acel peisaj special, cu acele lumini speciale, este  

diferit și unic. 

 
 

Dar de multe ori uităm de ea. Și, prin urmare, munca noastră devine monotonă 

și repetitivă. Devenim apatici și arătăm acest lucru și clientului. 

Unele dintre activitățile de lucru din industria HoReCa pot părea repetitive. 

Gândiți-vă la toate acele activități de rutină pe care le facem cu clientul: 

- informațiile oferite la check-in          

- facturarea          

- solicitarea unei comenzi la masă          

Cu toate acestea, acest lucru ne face să uităm că avem în fața noastră o singură 

persoană. Iar această persoană este unică, diferită de celelalte. Dacă începem 

să tratăm oamenii ca pe niște practici cu care trebuie să ne confruntăm, nu vom 

putea percepe decât monotonie și repetitivitate. Acest lucru nu numai că ne face 

rău și ne stresează și mai mult, dar și clientul se va simți mai puțin primit. 

El va simți atitudinea. Fiecare persoană vrea să se simtă unică și irepetabilă. 

Dacă vă aflați în momentul prezent, dacă vă acordați atenția totală clientului, nu 
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numai că acesta o va percepe, dar veți preveni o serie întreagă de elemente 

stresante și contraproductive. 

Zâmbetul, primirea și prezența nu pot decât să îmbunătățească satisfacția 

clienților și, prin urmare, să reducă conflictele și stresul. 

 
Pentru a practica cu succes mindfulness, trebuie să ai încredere în tine și în 

emoțiile tale. Dacă înveți să ai încredere în tine însuți, poți observa ceea ce se 

întâmplă cu adevărat. Practicarea mindfulness vă aprofundează sensibilitatea și 

acuratețea în a discerne momentul prezent, concentrându-vă asupra corpului și 

asupra a ceea ce se întâmplă în jurul dumneavoastră. 

Cu cât îți sporești încrederea în tine însuți, cu atât lucrezi mai eficient și nu mai 

ai nevoie de confirmări și reasigurări constante din partea celorlalți. Descoperiți 

cu adevărat cine sunteți și trăiți cu autenticitate.  

 
O mare parte din viața noastră se bazează pe "a face ceva pentru a schimba 

lucrurile". Acest obicei este impulsul natural de a fi diferiți de ceea ce suntem.  

Mintea-ego vrea totul deodată și scapă de ceea ce nu înțelege sau nu-i place. 

În psihologie, acest concept se numește "disonanță cognitivă" și a fost inventat 

de psihologul Leon Festinger în 1954.  

Atunci când un element pare inconsistent, de neînțeles, mintea noastră face totul 

pentru a-l elimina, nu pentru a-l lua în considerare. 

Există o mie de cazuri în care mintea noastră ne spune că ar trebui să fim altfel. 

tu însuți! Această presiune este percepută ca un angajament sau un efort de a fi 

diferit, de a merge în altă parte sau de a face altceva. 

Suntem mult mai puțin buni la "a nu face" și la "a fi" în loc de a face. 

Atitudinea 4 - Încredere 

Atitudinea 5 - Fără efort 
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Paradoxul meditației este că cel mai bun mod de a-ți atinge obiectivul este să 

renunți la efort și, în schimb, să te concentrezi cu atenție pe a vedea și a accepta 

lucrurile așa cum sunt, clipă de clipă. 

 

 
Sentimentul de acceptare se bazează pe o determinare de a dori să vezi lucrurile 

așa cum sunt și nu cum ar trebui să fie. Trebuie să fii conștient de tine însuți, 

chiar dacă vrei să te schimbi, să ai mai puțin stres sau să începi un proces de 

transformare. 

Această transformare v-ar putea face să treceți prin diferite emoții: furie, frică sau 

durere. Dar acestea trebuie acceptate și nu negate. Acceptarea nu înseamnă 

plăcere, ci rezonabilitate. A accepta nu înseamnă să fii mulțumit. 

Puteți recunoaște că puteți accepta și multe situații în care, de fapt, ați fi putut 

face mai bine. 

A accepta înseamnă să fii dispus să vezi lucrurile așa cum sunt, într-un mod 

profund, sincer și complet. 

Atunci când nu există acceptare și o imagine clară a ceea ce se întâmplă, mintea 

ta este întunecată de egoism, prejudecăți și dorința de a fi diferit de ceea ce 

suntem. 

  
Renunțarea este o altă atitudine cheie a atenției. De multe ori practicăm 

atitudinea opusă, ne agățăm de modul în care vrem să fie realitatea, fără să ne 

dăm seama. 

Adesea, ceea ce vă agățați cel mai puternic sunt ideile și opiniile despre voi 

înșivă, despre ceilalți și despre situații. 

Aceste convingeri ne modelează profund experiența. 

Atitudinea 6 - Acceptare 

Atitudinea 7 - Renunțarea 
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Dacă suntem atenți la experiența noastră prin intermediul atenției, putem afla ce 

gânduri, sentimente și senzații încercăm să reținem. Vom învăța să dăm drumul. 

Acest atașament față de realitate se bazează fără echivoc pe judecățile noastre, 

în timp ce cu ajutorul mindfulness puteți învăța să renunțați profund la multe 

lucruri inutile.  

Este important să vă lăsați experiența să fie ceea ce este, clipă de clipă. Această 

lăsare de a fi este de fapt un mod de a renunța. Neintervenind, lăsând pur și 

simplu lucrurile să fie, aveți mai multe șanse de a renunța. 

 

  
Mâncatul conștient este o tehnică care se aplică la masă. Prea des mâncăm într-

un mod inconștient, automat, neprezent. Acest lucru nu numai că nu ne face să 

experimentăm mâncarea în mod corespunzător, dar ne face rău, determinându-

ne să mâncăm mai mult decât este necesar sau rău.  

Cât de des mâncăm în fața televizorului, fără să ne dăm seama ce mâncăm și 

cât de mult mâncăm? 

Cât de des mâncăm mecanic, automat, fără să experimentăm frumusețea mesei? 

 

Exercițiul 1 - Mâncatul conștient 
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Tehnica mindful eating plasează toată atenția pe actul de a mânca și ne 

determină să ne concentrăm asupra noastră. De asemenea, această tehnică s-

a dovedit eficientă în toate cazurile în care o persoană este la dietă sau dorește 

să mănânce mai puțin și chiar și în cazul persoanelor cu tulburări de alimentație. 

În plus, trebuie avut în vedere faptul că alimentația este una dintre pietrele de 

temelie ale bunăstării dumneavoastră și este foarte legată de stres. Volumul de 

muncă și stresul intens duc la o serie de comportamente compensatorii, cum ar 

fi mâncatul în exces. 

Iată care sunt pașii de urmat:  

 

 
 
 

Mănâncă mai lent

Nu te grăbi

Bucură-te de liniște

Dezactivați telefonul și televizorul

Acordați atenție la gust

Cunoaște-ți alimentele
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Vedem mai jos pașii de bază pentru a aplica mindful eating. De asemenea, nu 

uitați că, dacă unitatea dumneavoastră de cazare este preocupată de 

promovarea bunăstării oaspeților, puteți aplica sesiuni speciale de mindful eating 

pentru bunăstarea nutrițională, în colaborare cu un psiholog expert sau cu o 

echipă multidisciplinară. 

Mănâncă mai încet 
A mânca încet nu trebuie să însemne că trebuie să faci excese. Cu toate acestea, 

este o idee bună să vă reamintiți, atât dumneavoastră, cât și colegilor de serviciu, 

că mâncatul nu este o competiție, ci un moment de conștientizare 

Nu vă grăbiți 
Să gustați și să vă bucurați de mâncare este unul dintre cele mai sănătoase 

lucruri pe care le puteți face. Pe măsură ce începeți să observați că sunteți sătul, 

veți mesteca mai bine alimentele și astfel le veți digera mai ușor și probabil că 

veți observa arome pe care nu le recunoșteați înainte. 

Bucurați-vă de liniște 
Mâncatul în liniște deplină poate fi imposibil la locul de muncă, dar puteți totuși 

să încurajați mai multă liniște sufletească și reflecție. Din nou, încercați să o 

introduceți ca pe o provocare: "Să vedem dacă putem mânca timp de două 

minute fără să vorbim". Dacă acest lucru este complex de aplicat, puteți sugera 

să luați o masă pe săptămână cu un coleg în liniște. 

De asemenea, trebuie spus că, în cadrul echipelor de lucru, ora prânzului ar 

putea fi, de asemenea, un moment bun pentru a face echipă și a aborda 

probleme importante legate de muncă sau de relaționare. Așadar, nu lăsa să 

treacă ocazia de a folosi acel moment pentru a face echipă. Un bun echilibru este 

o alegere recomandabilă.  

Puneți telefonul și televizorul în surdină. 
Viața noastră de zi cu zi este plină de distrageri și nu este neobișnuit ca grupurile 

de lucru să mănânce în condiții zgomotoase, cum ar fi televizoarele care sună 

tare, telefoanele mobile care sună. Luați în considerare pregătirea mesei de 

lucru, care poate fi făcută în echipă ar trebui să fie o zonă lipsită de tehnologie și 

zgomot. Nu că nu ar trebui să nu se facă niciodată, dar ar trebui să fie o decizie 

conștientă, excepția și nu regula. 
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Atenție la aromă 
Aroma unei lămâi, gustul picant al unui ardei iute, parfumul unei cruste de pizza 

sunt toate arome diferite. Concentrează-te pe acestea și acordă atenție la cele 

mai mici detalii ale mâncării. 

La urma urmei, dacă devorați totul foarte repede, s-ar putea să nu fiți conștient 

de nuanțele aromelor alimentelor. 

Dacă mâncați împreună cu cineva, puteți decide, de asemenea, să vorbiți despre 

aspectele organoleptice ale alimentelor, despre arome, texturi. Îi puteți întreba pe 

colegii dumneavoastră despre aromă. Și să discutați despre mâncarea pe care o 

mâncați în acel moment.  

Cunoașteți-vă alimentele 
Conștientizarea înseamnă reînceperea unei relații cu alimentele noastre. Puteți 

învăța despre alimente, poate fi vorba despre originea materiei prime, despre 

proprietățile nutritive. 

Dacă nu cunoașteți originea alimentelor pe care le consumați, puneți-vă întrebări 

de conștientizare cu privire la posibilități, de exemplu: 

- Cine a cultivat? 

- Cum?          

- De unde a provenit?          

- Cum a ajuns aici?          

În acest fel, veți învăța să apreciați mai bine ceea ce mâncați și, în cele din urmă, 

să vă schimbați obiceiurile de cumpărături sau de alimentație, îmbunătățindu-le. 

Veți învăța să mâncați cantitatea potrivită de alimente. 
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Scanarea corpului este o tehnică de importanță fundamentală pentru a practica 

corect mindfulness. 

Scanarea corpului este o formă de meditație extrem de puternică și vindecătoare. 

Ea determină o atenție importantă care este deschisă și concentrată asupra 

corpului. 

Exercițiul constă în a vă concentra atenția timp de câteva secunde doar asupra 

anumitor părți ale corpului, pentru a învăța să devenim mai conștienți de noi 

înșine. Vedem aici secvența recomandată în acest exercițiu: 

•  Degetele de la piciorul stâng 

• Baza piciorului stâng 

•  Calcaiul piciorului stâng 

•  Partea superioară a piciorului stâng 

•  Piciorul stâng, inclusiv glezna 

•  Genunchiul 

•   Rotula 

•  Coapsa în întregime 

•  Întreaga coapsă la suprafață (piele) și în profunzime (mușchi și oase) 

•  Inghinala 

•  Șoldul stâng 

•  Repetați procedura pentru piciorul drept 

•  Regiunea pelviană 

•  Partea inferioară a spatelui 

•  Abdomenul 

•  Partea superioară a trunchiului 

•  Partea superioară a spatelui 

•  Partea exterioară a trunchiului (piele) 

•  Piept 

Exercițiul 2 - Scanarea corpului 
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• Coastele 

•  Inima 

•  Plămânii 

•  Umerii 

•  Brațele 

•  Vârfurile degetelor 

•  Între degete 

•  Palmele 

•  Partea din spate a mâinilor 

•  Încheieturile mâinilor 

•  Antebrațele 

•  Coatele 

•  Brațele 

•  Axile 

•  Umerii 

•  Gât 

•  Față 

•  Capul 

 

Acum să vedem cum funcționează acest exercițiu din punct de vedere tehnic. 

Atunci când practicăm scanarea corpului, ne deplasăm sistematic și intenționat 

atenția asupra corpului nostru, având grijă de senzațiile din tot corpul. 

În acest fel, ne dăm seama că ne putem vedea corpul în mod impulsiv sau 

sistematic. 

Frumusețea acestui exercițiu este că ne putem concentra atenția asupra fiecărei 

părți a corpului pur și simplu alegând să o facem și dorind să o facem. Am putea 

descrie acest exercițiu ca fiind o armonizare cu senzațiile și o conștientizare a 

ceea ce se întâmplă deja. 

Puteți practica scanarea corpului în următoarele moduri: 

- Scurt 

- Încet 
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- Întins 

- Stând jos 

- În picioare 

- Noaptea 

- Dimineața  

Iată care sunt posibilele senzații pe care le puteți experimenta în urma exercițiului 

de scanare corporală: 

- Furnicături 

- Căldură 

- Pulsații 

- Luminozitate 

- Greutate 

- Tensiune 

- Relaxare 

- moale 

- Rigiditate 

- Flexibilitate 

- Amorțeală 

- Durere 

Unele dintre cele mai comune emoții pe care le puteți experimenta după un 

exercițiu de scanare corporală sunt: 

- nerăbdarea 

- dorința de a rupe neutralitatea 

- bucurie 

- tristețe 

- frică 

- durere  

- mândria 

- dezgust 

- surpriză 

- furie  

- motivație 
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- mândrie  

Iată câteva dintre cele mai frecvente gânduri care pot apărea: 

- Revedeți trecutul 

- Imaginați-vă viitorul 

- Gândiți-vă la alții 

- Planificarea 

- Evaluare 

- O analiză 

- Gândire circulară 

- Dorință 

- Speranță 

- Comparație 

- Etichetare 

 

 
Poziția așezată este unul dintre acele lucruri pe care le facem în mod obișnuit. 

Cu toții ne așezăm, așa cum cu toții respirăm. Dar a sta jos în mod conștient este 

ceva diferit. Diferența constă în conștientizare. 

Pentru a face acest lucru, trebuie să creați un moment și un loc special pentru 

relaxare. 

Ne asumăm o postură relaxată a corpului și acceptăm prezentul. Este ceva 

similar cu ceea ce ați făcut în exercițiile anterioare. 

Atunci când folosiți o idee este important să aveți spatele drept, astfel încât să 

puteți avea picioarele întinse pe sol. Dacă în schimb alegeți să stați pe podea, 

folosiți o pernă fermă sau o pernă zafu specifică pentru a sta în acest exercițiu. 

Există mai multe poziții pentru meditații, pe care le puteți vedea în următoarele 

imagini.  

Exercițiul 3 - Meditația statică 
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Pozitia 1 

 
Pozitia 2 
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Pozitia 3 

  
  

 
Pozitia 4 
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Pozitia 5 

  
  

 
Pozitia 6 
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După ce ne-am asumat poziția pe care am ales-o, ne îndreptăm atenția spre 

respirație. Simțim respirația care intră și iese. Trăim în prezent, moment cu 

moment, respirație cu respirație. 

Sună simplu și așa este. Păstrați-vă conștiința deplină în timp ce inspirați și 

expirați. Lăsați respirația să decurgă astfel, pur și simplu observați-o, trăind toate 

senzațiile, cele mai evidente și cele mai puțin asociate. 

Este simplu, dar nu este ușor. 

Poate că puteți sta în fața televizorului sau pe autostradă fără să acordați o 

atenție concentrată. Dar atunci când va trebui să faci acest exercițiu fără să 

observi nimic în afară de respirația ta, este posibil ca o parte din tine să nu mai 

vrea să continue, poate după 1, 2 sau 4 minute. 

Poate că mintea ta îți va cere să faci ceva diferit, să îți schimbi poziția, de 

exemplu. Acest lucru este foarte probabil. Și puteți observa acest lucru în limbajul 

corpului dumneavoastră. Dacă mintea voastră este neliniștită, corpul vă va urma, 

demonstrând acest lucru prin mișcări nerăbdătoare.  

  

Și astfel, poate fi firesc să ne întrebăm ce se ascunde în spatele acestei neliniști, 

a acestei dorințe de a umple fiecare clipă de gol cu ceva. Ce vă determină corpul 

să refuze să stea liniștit? 

În loc să ne urmăm instinctul, ori de câte ori mintea se abate spre alți stimuli, o 

aducem înapoi la concentrarea asupra respirației și la atenția noastră 

concentrată. 

Continuăm așa, învățându-ne mintea să fie mai puțin reactivă și mai stabilă. 

 

 

  

Meditația de mers pe jos contrastează cu meditația statică. În multe situații, nu 

putem sta nemișcați pentru mult timp. Mulți cred că meditația este aplicabilă doar 

în poziții statice. În schimb, ne putem schimba starea de conștiință chiar și în 

mers. 

Exercițiul 4 - Meditația în mers 
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Poate părea paradoxal pentru mulți, dar, de exemplu, este posibil să aplicăm 

hipnoza la sport și la mișcare. Unele studii arată că sugestiile hipnotice pot crește 

forța musculară la testele standardizate. Există sugestii post-hipnotice care pot fi 

aplicate chiar și în competițiile sportive. 

Hipnoza și meditația sunt stări naturale ale minții care se bazează pe 

concentrarea focalizată. Relaxarea musculară nu este neapărat asociată. 

Meditația de mers pe jos este ușor de aplicat dacă urmați protocolul corect. Ea 

poate fi aplicată în multe contexte, chiar și de către personalul de serviciu sau 

HoReCa, care se poate afla în situația de a merge foarte des pe jos. De 

asemenea, puteți include acest tip de activitate în diferite părți ale zilei de lucru, 

deoarece vă permite să.  

 
 

De asemenea, puteți aplica această meditație înainte sau după meditația statică 

sau în orice alt moment. Alegeți un ritual, puteți decide să o practicați după o zi 

de muncă. Puteți alege să mergeți pe jos până acasă, dacă distanța și timpul vă 

permit. 

Meditația în timp ce mergi este arta de a rămâne conștient în timp ce mergi. Puteți 

aplica acest traseu de mers pe jos și într-un loc sigur. Așezați-vă mâinile relaxat, 

oriunde vă este confortabil. Puteți, de asemenea, să închideți ochii pentru o clipă, 
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concentrându-vă doar asupra pașilor dumneavoastră. Puteți simți tălpile 

picioarelor și toate celelalte senzații de bază asociate cu activitatea de mers. 

Deschideți ochii și rămâneți prezent și alert. Începeți să mergeți foarte încet. Fiți 

atenți la corpul dumneavoastră. Pas cu pas, simțiți diferitele senzații ale 

picioarelor în timp ce mergeți. Fiți conștienți de fiecare pas pe care îl faceți. După 

ce ați terminat plimbarea de 10 sau 30 de metri, întoarceți-vă și refaceți traseul, 

concentrându-vă întotdeauna asupra mersului. 

Durata acestui exercițiu poate fi de 10 sau 20 de minute, exact ca în cazul 

exercițiului de meditație statică. 

De îndată ce mintea vă este distrasă sau se gândește la altceva, pur și simplu 

concentrați-vă din nou asupra pașilor dumneavoastră. 

 

 

Există momente în viața profesională în care este absolut necesar să iei o pauză 

și să respiri puțin. Exercițiul STOP este conceput tocmai în acest scop și este 

deosebit de potrivit pentru toți profesioniștii din sectorul HoReCa, un sector în 

care programul de lucru și volumul intens de muncă pot necesita o pauză. 

 

Exercițiul 5 - Exercițiul STOP 
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Acest exercițiu oferă o metodă de revenire la momentul prezent. În cazul în care 

mintea dvs. rătăcește în producerea de gânduri disfuncționale sau negative, 

repetați pur și simplu cuvântul "STOP", opriți-vă și concentrați-vă asupra corpului, 

capului și inimii. Emoțiile, comportamentele și fiziologia. Sfârșit. Reluați cu 

cuvântul "STOP" și puneți-vă următoarele întrebări: 

• Care este experiența mea în acest moment? 

•  Întrebări principale: Gânduri 

o Ce îți spui ție însuți? 

o Ce imagini vă vin în minte? 

• Întrebări despre inimă: Sentimente 

     o Emoții pozitive 

o Emoții neutre 

     o Emoții negative 

     o Emoții conflictuale sau ambivalente (de exemplu, pozitive în unele 

privințe, negative în altele) 

•  Corp: senzații 

o senzații reale ale momentului prezent 

o tensiune în corp 

o echilibru 

o senzație de lejeritate 

o senzația de greutate 

o Propriocepția (capacitatea de a percepe și de a recunoaște starea 

propriului corp) 

După ce ați făcut această verificare rapidă, recunoașteți și memorați experiența 

dumneavoastră. Luați aminte, chiar dacă nu este plăcută. 

Respirați și ghidați-vă conștiința spre respirație. Puneți-vă toată atenția pe 

respirație. Respirația este folosită pentru a reveni la momentul prezent. Numai 

după ce ați devenit pe deplin conștient de respirație puteți trece la următoarea 

etapă, care constă în redeschiderea către experiența exterioară. 

Puneți-vă atenția asupra contextului fizic care vă înconjoară, asupra contextului 

spațial, asupra elementelor pe care le observați în spațiu, în așa fel încât să 
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includă și corpul dumneavoastră ca întreg, postura, expresia facială și orice alt 

element senzorial: 

- Imagini          

- Sunete          

- Mirosuri          

- Atingere          

 

Nu intrați într-un mecanism reactiv, plasați-vă într-un mod curios, deschis și 

natural. S-ar putea să fiți surprins de noi sentimente pozitive după acest exercițiu. 
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Să vedem în această diagramă elementele de bază ale exercițiului STOP. 

 

Identificați momentul stresant

Stop

Întrebări privind "capul"

Întrebări despre "inimă"

Întrebări despre "corp"

Respirație

Concentrarea asupra mediului extern
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Acest tip de exercițiu trebuie aplicat în cazurile în care sursa de stres se bazează 

pe relații. Munca în sectorul hotelier și al restaurantelor, sau în sectorul 

ospitalității în general (HoReCa) se bazează puternic pe relații. Fie că este vorba 

de relații cu colegii sau cu clienții, o meditație asupra iubirii și bunăvoinței este 

utilă pentru a dezvolta empatia și înțelegerea față de ceilalți. 

Acest exercițiu, care derivă din meditația clasică, și-a găsit aplicații și în mediul 

de afaceri. Numeroase multinaționale, precum Google și Apple, au aplicat 

această metodă pentru a îmbunătăți empatia și comportamentele prosociale în 

cadrul companiei. 

 
În companii, în special în cele în care relația este la baza multor schimburi, cum 

ar fi companiile HoReCa, este de o importanță crucială să se dezvolte așa-

numitele comportamente de cetățenie organizațională. 

Comportamentele de cetățenie organizațională sunt comportamente altruiste 

spontane pe care angajații le pun în practică în favoarea companiei. Aceste 

comportamente spontane stau la baza succesului companiei, deoarece 

garantează activități suplimentare în sprijinul tuturor. Iar prin intermediul grupului 

există un avantaj suplimentar. 

Exercițiul 6 - Meditația binelui 
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Gândiți-vă cât de limitativ ar putea fi să vă gândiți strict și exclusiv la propriile 

roluri și responsabilități. 

Gândiți-vă că există chiar și o formă de grevă bazată pe acest concept. Dacă 

aeroporturile ar aplica toate regulile și procedurile de control necesare pentru 

fiecare dintre activitățile lor, pur și simplu ar merge atât de încet încât ar crea 

probleme semnificative în ceea ce privește gestionarea clienților. 

Este așa-numita grevă albă, care constă în aplicarea birocratică a tuturor 

regulilor. Acest lucru nu poate fi contestat în mod oficial, angajatul își face de fapt 

treaba. 

Nu i se poate spune nimic la nivel formal, problema este că aplicarea literală a 

anumitor procese birocratice poate bloca de fapt activitatea. 

Conceptul de comportamente de cetățenie organizațională, pe de altă parte, sunt 

proiectate dincolo de contractul formal. Este vorba de toate acele comportamente 

spontane puse în practică de angajați în sprijinul performanței grupului și a 

companiei. 

Angajatul unui departament poate să nu fie obligat să împărtășească informații 

despre anumite procese pentru a îmbunătăți performanța generală, dar dacă este 

vorba de a favoriza rezultatul grupului, poate face acest lucru în mod spontan 

prin comportamente de cetățenie organizațională. 

Angajații nu sunt obligați prin contract să stabilească un climat organizațional 

pozitiv. Gândiți-vă, este de asemenea dificil să scrie în mod formal într-un 

contract și să definească criterii exacte, dar dacă îi pasă de grup, o face în mod 

spontan. 

Angajații nu sunt obligați prin contract să rezolve conflictele dintre părți, dar pot 

încerca să facă un efort pentru a favoriza rezultatul grupului. 

Angajații nu sunt obligați să simtă simpatie și empatie pentru fiecare dintre 

participanții la grupul de lucru, acest aspect nu poate fi contractat exact, dar dacă 

le pasă de rezultatul companiei, dacă țin la compania pentru care lucrează, o pot 

face prin comportamentul de cetățenie organizațională. 

A merge dincolo de contractul formal înseamnă a lua în considerare un contract 

psihologic. 
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Contractul psihologic include tot ceea ce nu poate fi pus la nivel formal. 

Angajamentul organizațional, emoțiile pozitive, spiritul de echipă nu pot fi 

niciodată dictate de un contract. Pot fi determinate activități concrete, momente, 

sisteme de monitorizare. Dar conceptele psihologice, care au în mare măsură un 

impact pozitiv asupra rezultatelor finale, sunt greu de formalizat. 

Ceea ce puteți face, ca angajat sau ca firmă, este să încurajați exercițiile 

psihologice bazate pe dezvoltarea empatiei. Unul dintre acestea este meditația 

iubirii și a bunătății. 

Această meditație se bazează pe adoptarea unei poziții confortabile, relaxate și 

pe o respirație profundă. Nu ezitați să folosiți oricare dintre metodele de 

autohipnoză, meditație sau respirație profundă abordate în acest manual. 

Trebuie să fie metoda dumneavoastră preferată. 

Ulterior, acest exercițiu se bazează pe exprimarea celor mai bune urări către 

persoane de diferite tipuri, prin intermediul imaginației. 

Felicitările se repetă mental folosind următoarea formulă: 

•  Urări de siguranță 

•  Urări de fericire 

•  Urări de sănătate 

•  Urări de bunăstare 

 

Urările sunt formulate pentru diferite persoane cu dificultate crescândă, de 

exemplu: 

• Un prieten 

• O cunoștință 

• O persoană cu care ați avut unele frustrări 

• O persoană care ne displace 

• Un dușman real 

  

Să începi cu tine însuți nu este deloc banal. Și poate că pentru unii nici măcar nu 

este atât de ușor de început. Mai mult decât orice altceva, uităm adesea să ne 

dedicăm timp pentru noi înșine. Iar atunci când trebuie să mulțumim cuiva, 

întotdeauna mulțumim altcuiva. 
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Un exemplu de aplicare a formulei față de noi înșine poate fi rezumat după cum 

urmează: 

- Sunt în siguranță 

- Să fiu fericit 

- Fie ca eu să fiu sănătos 

- Fie ca eu să pot trăi cu ușurință 

Poate că pare artificial să îți spui aceste lucruri ție însuți, pentru tine însuți, sau 

să îți oferi iubire și bunătate. 

Puteți repeta formula mental de mai multe ori sau, dacă doriți, vă puteți imagina 

că vă mulțumiți cu mintea. 

În continuare, treceți la un prieten și imaginați-vă că repetați sau spuneți-i mental 

acelui prieten 

- Fie ca tu să fii în siguranță 

- Fie ca tu să fii fericit 

- Fie ca tu să fii sănătos 

- Fie ca tu să trăiești în bunăstare 

Pentru unii oameni, este dificil să găsească un prieten, considerați că acesta este 

în principal un exercițiu și puteți găsi alternative valide la prieten. De asemenea, 

ar putea fi: 

- Un animal de companie la care țineți în mod deosebit 

- O persoană din trecut 

- O persoană care v-a inspirat în trecut, un mentor, cineva care v-a învățat ceva 

special 

Această parte a exercițiului este relativ ușoară, deoarece în mod natural dorim 

tot ce este mai bun unei persoane pe care o iubim. 

Gradientul de dificultate crește atunci când trebuie să o facem față de un străin 

sau o persoană neutră. Un vecin pe care nu îl cunoaștem bine ar putea fi un 

exemplu. Poate că nu avem nimic de spus împotriva acestei persoane, dar nici 

nu este spontan să ne exprimăm urări de fericire și bunăstare. Încercați să vă 

imaginați acum și folosiți formula "tu", aceeași pe care o folosiți pentru persoana 

iubită. 
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Treptat, exercițiul devine din ce în ce mai dificil, pentru că se referă la persoane 

cu care ați avut unele frustrări, la persoane neplăcute, care poate că nu v-au făcut 

niciodată nimic rău, dar pe care le găsiți cu adevărat neplăcute și, în sfârșit, la 

dușmani declarați. 

Acest exercițiu nu este deloc ușor de făcut, dar vă va ajuta să dezvoltați un 

sentiment de compasiune și empatie remarcabilă față de ceilalți. Lucrând în 

sectorul HoReCa, veți întâlni cu siguranță multe persoane și nu vă va fi greu să 

identificați exemple pe care să le luați în considerare pentru exercițiu. 

Cercetările au arătat că acest tip de exercițiu îmbunătățește relațiile și climatul de 

grup și favorizează în mod natural comportamentele de cetățenie 

organizațională.  
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Dacă ați ajuns până aici, înseamnă că ați manifestat un interes deosebit pentru 

subiectul reducerii stresului în contexte de muncă în domeniul ospitalității și, în 

calitate de autori ai acestui manual, dorim să vă mulțumim pentru atenția 

acordată. 

Subiectul stresului la locul de muncă este adesea subestimat, dificil de înțeles și 

de pus în practică. 

Angajamentul nostru, în acest sens, este de a oferi metode practice pe care le 

puteți pune în practică la nivel individual și organizațional, pentru a face din locul 

de muncă un loc mai bun. 

Speranța este că vă puteți aminti de locul de muncă ca de un loc frumos, plin de 

experiențe, relații și emoții pozitive. Puterea tehnicilor de reducere a stresului este 

tocmai aceasta, oferind cele mai bune soluții și stimulând emoțiile pozitive. 

Emoțiile noastre le reflectă și le influențează pe cele ale celorlalți. Dacă învățăm 

să ne controlăm mai bine emoțiile, le putem îmbunătăți și pe cele ale celorlalți, 

favorizând un mediu pozitiv pentru toți. 

Mulțumirile noastre personale din partea echipei "O viață sănătoasă prin 

managementul stresului", proiectul nu se încheie aici. În curând vor fi lansate noi 

conținuturi educaționale pe site-ul oficial. 

 

Vă mulțumim pentru lectură  

Igor Vitale – Leliana Valentina Parvulescu – Cerasela Zizi Merlan – Michalis 
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