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1 Localizarea principală a 

lui vata-dosha este

a) în partea de jos a trupului

b) în partea de mijloc a 
trupului

c) în partea de sus a trupului

1

0

0

2 Despre pitta-dosha se 

poate spune că la 

nivelul trupului

a) are o zonă specifică în 
care tinde să se 
acumuleze

b) nu se poate acumula 
decât în zona capului

c) nu se poate acumula în 
trup, pentru că este 
subtilă

1

0

0

3 Starea de îngrijorare 

excesivă arată un 

dezechilibru al lui

a) vata-dosha

b) pitta-dosha

c) kapha-dosha

1

0

0

4 Despre plantele care au 

gust amar se poate 

spune că

a) toate scad pitta-dosha

b) cele mai multe cresc pitta-
dosha

c) cele mai multe cresc vata-
dosha

0

0

1

5 Despre o ființă pitta se 

poate spune că este

a) „amărâtă”

b) „dulce”

c) „acră”

0

0

1

6 Dacă într-o ființă 

predomină energiile 

subtile ale gusturilor  

dulce, acru și sărat, 

atunci ea are o 

predominanță

a) vata-dosha

b) pitta-dosha

c) kapha-dosha

0

0

1

7 Care dintre stările 

următoare corespund 

energiei subtile a 

gustului picant?

a) discernământ

b) inteligență ascuțită

c) criticism

0

1

0

8 Expresia „Mi-e foame 

de lup” se potrivește 

cel mai bine unei ființe 

predominant

a) vata

b) pitta

c) kapha

0

1

0

9 Energiile gusturilor 

elementare combinate 

cu tendințele 

fundamentale ale 

naturii (guna) generează

a) 20 situații posibile

b) 19 situații posibile

c) 18 situații posibile

0

0

1

10 Practica santosha ne 

pune în rezonanță cu 

energia subtilă a 

gustului

a) dulce

b) amar

c) picant

1

0

0

11 Pentru a obține starea 

de discernământ vom 

amplifica în noi energia 

subtilă a gustului

a) dulce

b) acru

c) amar

0

1

0

12 Starea de hedonism  

corespunde gustului

a) picant

b) acru

c) sărat

0

0

1

13 Care dintre stările 

următoare corespund 

energiei subtile a 

gustului astringent?

a) retragerea simțurilor

b) deziluzia

c) luciditatea

1

0

0

14 Ce asemănări există 

între starea de eroism 

și starea de vivacitate?

a) aparțin energiei subtile a 
gustului dulce

b) sunt stări tamas-ice

c) aparțin energiei subtile a 
gustului picant

0

0

1

15 Stările de supărare și 

de tristețe pe care le 

trăiește o ființă arată

a) o acumulare a energiei 
subtile a gustului dulce

b) trecerea de la tendința 
rajas la cea sattva

c) o tendință tamas

0

0

1

16 Dacă dorim să realizăm 

cu succes o 

introspecție, putem să 

ne pregătim folosind o 

plantă cu gust

a) picant

b) sărat

c) astringent

0

0

1

17 Un apetit variabil este 

specific unei ființe 

predominant

a) vata

b) pitta

c) kapha

1

0

0

18 Starea de lene este un 

aspect inerțial (tamas) 

al energiei subtile a 

gustului

a) sărat

b) picant

c) dulce

0

0

1

19 Cel predominant vata-

dosha este indicat să 

țină un post alimentar 

complet

a) cu apă rece

b) cu apă caldă

c) fără a bea deloc apă

0

1

0

20 În timpul postului 

alimentar complet 

pentru o ființă 

predominant pitta-

dosha este cel mai bine

a) să bea apă de la frigider

b) să bea apă răcoroasă, 
dar  nu foarte rece

c) să bea apă caldă

0

1

0

21 Shank-prakshalana 

este utilizat în ayurveda 

mai ales pentru 

armonizarea lui

a) vata

b) pitta

c) kapha

0

1

0

22 Ardeiul iute folosit 

pentru condimentarea 

alimentelor

a) este potrivit pentru 
tiplogia pitta

b) este nepotrivit pentru 
tiplogia kapha

c) este potrivit pentru 
tiplogia vata

0

0

1

23 Dacă ne pregătim 

pentru un examen și ne 

este frică, putem să ne 

amplificăm o stare de 

curaj folosind o plantă 

cu gust

a) dulce

b) acru

c) picant

0

0

1
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