CONCURSUL DE AYURVEDA 2018
PROGRAMUL PROBELOR DE CONCURS
SÂMBĂTĂ, 10 FEBRUARIE 2018, începând cu ora 12.45 se va desfăşura la unison, în mai multe
localităţi din România şi din alte ţări, CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE AYURVEDA 2018.
În Bucureşti, acest concurs se va desfăşura la sala de curs OBOR, din str. Oteşani nr. 16, sector 2.
Înscrierea se poate face direct la sălile în care se organizează concursul şi, de asemenea, prin e-mail.
La concursul de Ayurveda 2018 sunt invitaţi să participe toţi cei care doresc să îşi testeze cunoştinţele de
Ayurveda, atât cursanţi ai cursurilor de Ayurveda, cât şi absolvenţi care au deja unele cunoştinţe de Ayurveda sau
persoane care nu participă în prezent la cursurile de Ayurveda, dar au un minim de cunoştinţe în domeniu.
Probele de concurs vor fi difuzate în direct în cadrul programului postului de televiziune on-line
MISA®Senzaţional-TV: http://misatv.ro/live/ sâmbătă, 10 februarie 2018, în intervalul 13:30 – 18:15.
Concursul internaţional de Ayurveda 2018 cuprinde 6 teste specifice, fiecare având mai multe probe, care
testează modul de însuşire a celor trei tipuri principale de modalităţi de cunoaştere ce sunt descrise în cadrul
tradiţiei milenare a sistemului Ayurveda şi anume: cunoaşterea teoretică (apta), cunoaşterea prin percepţie
(pratyaksha) şi cunoaşterea prin deducţie (anumana).
PROGRAMUL CONCURSULUI DE AYURVEDA 2018
PARTEA 1:
12:45-13:00 Intrarea în săli: la Bucureşti intrarea se va face la sala de curs Obor – subsol.
13:00-13:30 Înscrierile pentru concurs: înscrierile se fac pe grupe de participanţi, în ordinea sosirii, pe listele
fiecărei localităţi în care se va desfăşura Concursul de Ayurveda 2018.
13:30-13:35 Consacrare
13:35-13:45 Prezentarea modului de desfăşurare a Concursului de Ayurveda 2018.
13:45-14:15 Testul 1 (30 minute): Testul de cunoştinţe ayurvedice (apta)
14:15-14:30 Pauză
14:30-15:00 Testul 2 (30 minute): Testul de cunoştinţe ayurvedice şi percepţie (apta-pratyaksha)
15:00-15:15 Pauză
15:15-15:45 Testul 3 (30 minute): Testul de cunoştinţe ayurvedice şi inteligenţă (apta-anumana)
15:45-16:00 Pauză
16:00-16:30 Testul 4 (30 minute): Testul de inteligenţă (anumana)
PARTEA 2:
16:30-17:00 Pauză: la Bucureşti participanţii se vor deplasa în sala de curs Obor – parter.
17:00-17:30 Testul 5 (30 minute): Testul de percepţie şi inteligenţă (pratyaksha-anumana)
17:30-17:45 Pauză
17:45-18:15 Testul 6 (30 minute): Testul de percepţie telepatică (pratyaksha)
18:15-18:25 Pauză
18:25-18:45 Prezentarea răspunsurilor corecte la testele din Concursul de Ayurveda 2018.
Premierea câştigătorilor Concursului de Ayurveda 2018 se va realiza în cadrul activităţilor Taberei
spirituale yoghine de vacanţă® de la Herculane 2018.
La testele cu numerele 1 şi 3 participanţii îşi pot alege tipul de formular pe care doresc să îl completeze dintr-o
serie numerotată 1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 1-E ŞI 1-F şi, respectiv, 3-A, 3-B, 3-C, 3-D, 3-E ŞI 3-F în funcţie de
bibliografia parcursă şi în conformitate cu nivelul de pregătire. Fiecare participant poate alege 1, 2 sau 3 teste de
tipuri diferite (A, B, C, D, E, F) la care va răspunde în intervalul alocat.
În cazul transmisiei în direct realizată on-line vor fi accesibile în intervalul indicat doar formularele 1-A şi 3-A.
La testele cu numerele 2, 4, 5 şi 6 există câte un singur tip de formular pentru toţi participanţii. La aceste teste
pot participa dacă doresc, chiar şi cei care nu sunt în prezent cursanţi ai cursurilor de Ayurveda.
Înscrierile pentru testele Concursului de Ayurveda 2018 se fac atât la început, în intervalul 13:00-13.30, pentru
toate testele, în direct, în sălile în care se organizează concursul, cât şi distinct, chiar şi numai pentru anumite teste
din totalul celor 6, în pauzele de dinaintea testelor respective. Înscrierile se primesc şi prin e-mail pe adresa
ayurveda@amnromania.com, înainte de începerea testului respectiv.
Vă dorim mult succes!

