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1 Care tip constituțional 

feminin se potrivește 

cel mai bine descrierii: 

„lângă ea nu te 

plictisești, dar nici nu 

poți să-ți faci planuri ”

a) vata

b) pitta

c) kapha

1

0

0

2 Cu câte gusturi 

elementare se operează 

în ayurveda?

a) 5

b) 6

c) 4

0

1

0

3 În tradiția ayurvedică în 

câte intervale sunt 

împărţite cele 24 de ore 

ale unei zile şi nopţi?

a) 3 diurne și 3 nocturne

b) 4 diurne și 4 nocturne

c) 3 diurne și 4 nocturne

1

0

0

4 Femeia plină de 

fantezie, entuziasm, 

exuberantă și 

comunicativă este de tip

a) vata

b) pitta

c) kapha

1

0

0

5 Partea ezoterică a 

ayurvedei

a) o face să fie o știință 
spirituală

b) nu există

c) este prezentă doar în 
textele de ayurveda din 
ultimii ani

1

0

0

6 O ființă robustă, calmă 

și răbdătoare este de tip

a) vata

b) pitta

c) kapha

0

0

1

7 Pentru ființele de tip 

kapha cele mai  

nefavorabile perioade 

sunt

a) cele reci și umede

b) cele fierbinți

c) cele uscate și răcoroase

1

0

0

8 Ayurveda este o știință 

holistică deoarece

a) tratează ființa ca pe un 
întreg

b) studiază ființa separat de  
mediul în care se află

c) o boală este vindecată 
doar ținând cont de 
organul afectat

1

0

0

9 Ayurveda este originară 

din

a) America

b) India

c) Japonia

0

1

0

10 Faptul că „este mai 

înțelept să te ferești de 

noroi decât să fie 

necesar să-l speli de pe 

tine” este analog în 

ayurveda cu

a) mai bine te vindeci de 
boli decât să le previi

b) mai bine previi decât să 
fie necesar să vindeci

c) ma bine mănânci peste 
măsură decât să-ți fie 
foame 

0

1

0

11 Moda actuală este 

orientată aproape 

exclusiv asupra 

tipologiei de tip

a) vata

b) pitta

c) kapha

1

0

0

12 În ayurveda 

longevitatea este privită

a) doar ca o durată mare a 
vieții

b) ca o durată mare a unei 
vieți sănătoase

c) ca un ideal de neatins

0

1

0

13 Referitor la longevitate, 

în  ayurveda se 

consideră că

a) zahărul alb rafinat este 
dăunător

b) conservanții din alimente 
sunt favorabili

c) nu contează cum 
asociem alimentele

1

0

0

14 Femeia cu voce 

profundă și cu 

inflexiuni tandre, o 

vorbire calmă și 

domoală este de tip

a) vata

b) pitta

c) kapha

0

0

1

15 Pentru ființele de tip 

vata sunt recomandate

a) alimentele răcoroase

b) băile reci

c) semințele de susan

0

0

1

16 Ochii de culoarea 

smaraldului se găsesc 

mai ales la tipul

a) vata

b) pitta

c) kapha

0

1

0

17 În studiul asupra 

factorilor favorizanţi ai 

longevităţii, persoanele 

aveau la începutul 

experimentului

a) vârsta de 40 de ani

b) vârsta de 80 de ani

c) vârsta de 10 ani

0

0

1

18 Când predomină într-o 

cameră, culoarea 

albastră

a) dă senzația de extrem 
rece

b) dă senzația de extrem 
cald

c) face ca încăperea să fie 
mai mică

1

0

0

19 În ce an a fost 

descoperit „neuronul 

GPS”?

a) 1990

b) 2017

c) 2021

0

1

0

20 Următoarele efecte 

aparțin culorii albastre

a) este stimulentă

b) este relaxantă

c) ne exteriorizează

0

1

0

21 Studiile britanice au 

arătat că longevitatea 

este mai mare dacă 

avem

a) o greutate trupească 
optimă, conform 
standardelor

b) un mic surplus în greutate

c) o greutate mult mai mică 
decât cea optimă 

0

1

0

22 Femeia care este mai 

mereu calmă, relaxată 

și blândă are un tip 

constituțional 

a) vata

b) pitta

c) kapha

0

0

1

23 Care culori sunt 

considerate a fi calde?

a) albastru

b) portocaliu

c) turcoaz

0

1

0
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