
CONCURS DE AYURVEDA 2022 RASPUNSURI

1-22A037TEST

1 Sunt acțiuni de tipul 

disjuncției (vishesha)

a) balya

b) brimhanya

c) anti-tusiv

0

0

1

2 Acțiunea numită balya 

este cea care 

generează mai ales

a) un dinamism vital

b) acumulare de energie 
sub formă de rezerve

c) o reconstrucție a trupului

0

1

0

3 Dacă nu avem rezerve 

vitale avem nevoie de 

acțiunea terapeutică

a) jivanya

b) balya

c) brimhanya

0

1

0

4 Acțiunea terapeutică 

brimhanya ilustrează 

amplificarea în ființă

a) a calității generale de ușor

b) a calității generale de greu

c) a lui vata-dosha

0

1

0

5 Pentru a reduce 

dimensiunea unor 

„pietre” aflate în rinichi 

vom folosi mai ales 

acțiunea terapeutică

a) lekhanya

b) bhedanya

c) sandhanya

0

1

0

6 Acțiunea terapeutică 

numită balya face să se 

producă o acumulare 

mai ales

a) la nivelul trupului

b) la nivel eteric (prana-
maya-kosha)

c) la nivel psiho-mental

0

1

0

7 Au un efect de tip 

kantya plantele care 

sunt

a) antiinflamatoare și 
emoliente

b) stimulente la nivel digestiv

c) iuți și pătrunzătoare

1

0

0

8 Acțiunea complexă de 

drenare hepatică, de 

purificare a sângelui și 

de stimulare a 

circulației sanguine din 

abdomenul inferior face 

parte din

a) hridya-karman

b) kanthya-karman

c) arshoghna-karman

0

0

1

9 Pentru a trata o 

mâncărime a pielii, cea 

mai eficientă acțiune 

este  

a) varnya

b) kusthaghna

c) kandhughna

0

0

1

10 Acțiunea terapeutică 

numită în Ayurveda 

krimighna include 

acțiunea

a) antihelmintică

b) antialgică

c) neurotonică

1

0

0

11 Frunzele de piperul 

bălții (Polygonum 

hydropiper)

a) au gust predominant 
picant

b) favorizează sângerarea

c) au gust predominant 
dulce

1

0

0

12 Dacă vrem să realizăm 

o purificare a laptelui 

matern, acțiunea 

terapeutică cea mai 

potrivită este

a) stanya-janana

b) stanya-shodhana

c) shukra-janana

0

1

0

13 Acțiunea terapeutică 

vaya-sthapana 

corespunde acțiunii

a) antiinflamatoare

b) strenotonice

c) antialgice

0

1

0

14 Alegem să realizăm 

terapia eliminatoare 

numită vamana mai 

ales atunci când avem 

o acumulare a lui

a) vata-dosha

b) pitta-dosha

c) kapha-dosha

0

0

1

15 Termenul sanscrit 

janana inclus în 

Charaka-Samhita în 

denumirea acțiunilor 

terapeutice din grupa a 

patra înseamnă

a) creștere

b) scădere

c) purificare

1

0

0

16 Acțiunea terapeutică de 

a fi calmant al setei se 

numește

a) hikka-nigrahana

b) trishnia-nigrahana

c) chardi-nigrahana

0

1

0

17 Urina  își poate închide 

culoarea

a) dacă se consumă multă 
apă

b) dacă se consumă flori de 
tei

c) doar în caz de boală

0

1

0

18 Acțiunea terapeutică 

numită purisha-

samgrahana înseamnă

a) copropigmentar

b) coproformator

c) ureoformator

0

1

0

19 Pentru a elimina febra 

vom alege acțiunea 

terapeutică

a) kasha-hara

b) jvara-hara

c) svayathu-hara

0

1

0

20 Acțiunea numită kasha-

hara este echivalentă 

cu acțiunea

a) antitusivă

b) antidispneică

c) antiiflamatoare

1

0

0

21 Acțiunea numită în 

Ayurveda shita-

prasamana include 

acțiunea

a) de încălzire

b) de răcorire

c) antiarsură

1

0

0

22 Acțiunile terapeutice 

incluse în Charaka-

Samhita în grupa a 9-a 

au în numele lor 

termenul sanscrit

a) sthapana

b) prasamana

c) hara

0

1

0

23 Au acțiune shita-

prasamana

a) gelul de aloe

b) pasta de argilă albă

c) rădăcina de ghimbir

0

0

1
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