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1 Bhadra-Kapya spune 

că la formarea trupului

a) contează doar aportul 
informațional ce vine de 
la substanța fizică a 
părinților

b) dacă părinții au probleme 
cu vederea atunci și 
copilul va avea

c) sufletul noii ființe vine și 
el cu un aport 
informațional propriu

0

0

1

2 Sushruta este 

exponentul

a) chirurgiei moderne

b) metalurgiei ayurvedice

c) chirurgiei ayurvedice

0

0

1

3 Kumara inseamna

a) argint purificat

b) aur purificat

c) cupru purificat

0

1

0

4 Tatăl înțeleptului 

Chakrapani

a) a fost un celebru chirurg

b) a fost supervizorul unei 
bucătării regale

c) a trăit în timpul lui Atreya

0

1

0

5 Cel mai cunoscut dintre 

discipolii lui Atreya este

a) Harita

b) Agnivesha

c) Sushruta

0

1

0

6 Despre lucrarea de 

ayurveda Jatukarna-

Samhita se poate 

spune că

a) a fost scrisă în secolele X-
XIII

b) era foarte apreciată în 
secolele X-XIII

c) este un tratat de alchimie 
ayurvedică

0

1

0

7 Numele de „Jivaka cel 

de dinaintea celui 

tânăr” îi este aribuit în 

unele texte ayurvedice 

lui

a) Charaka

b) Chakrapani

c) Kashyapa

0

0

1

8 Marele Zeu Indra a 

transmis Ayurveda într-

o formă esenţializată lui

a) Brahma

b) Bharadvaja

c) Agnivesha

0

1

0

9 Cine a revelat Ayurveda 

fiinţelor umane într-o 

formă ușor de înțeles?

a) Atreya

b) Agnivesha

c) Charaka

1

0

0

10 Înclinaţia de a da curs 

necesităţilor vitale

a) nu este sănătoasă

b) este o nevoie naturală

c) creşte vata-dosha

0

1

0

11 Agnivesha a fost

a) învăţătorul lui Atreya

b) învăţătorul lui Charaka

c) discipolul lui Atreya

0

0

1

12 Pentru a identifica 

cauzele declanșatoare 

ale bolilor, înțeleptul 

Marichi consideră că 

este necesar să se 

înceapă cu analiza lui

a) vata-dosha

b) pitta-dosha

c) kapha-dosha

0

1

0

13 ”O focalizare asupra 

centrului ombilical 

pemite cunoașterea 

paranormală a trupului” 

spune

a) Parashara

b) Patanjali

c) Bhadra-Kapya

0

1

0

14 Somnul din timpul zilei

a) este nesănătos dacă 
ființa are o predominanță 
tamas

b) este necesar dacă ființa 
are o predominanță tamas

c) este întotdeauna  
nesănătos

1

0

0

15 Cel mai renumit 

comentator al scrierilor 

clasice de Ayurveda

a) Charaka

b) Chakrapani

c) Dalhana

0

1

0

16 În viziunea înțeleptului 

Bhadra-Kapya, primul 

organ care se formează 

în timpul dezvoltării 

fetale este

a) zona ombilicală

b) unghiile

c) degetele

1

0

0

17 În dezbaterea 

înțelepților referitoare 

la gusturi câte gusturi a 

afirmat Bhadra-Kapya 

că există?

a) 6

b) 1

c) 4

0

1

0

18 Capacitatea unui 

aliment de a fi digerat 

a) este invers proporțională 
cu potența sa implicită 
(virya)

b) este direct proporțională 
cu potența sa implicită 
(virya)

c) nu depinde de potența sa 
implicită (virya)

0

1

0

19 Referitor la potența 

implicită (virya) a 

fructelor proaspete se 

poate spune că acestea

a) sunt „potențatori” ai 
digestiei

b) sunt „solicitanți” ai 
digestiei

c) au un conținut enzimatic 
foarte mic

1

0

0

20 Modelarea fiziologică 

de care vorbește 

înțeleptul Bhadra-Kapya

a) se referă la transferul 
informațional de la trupul 
uman la aliment 

b) este intermediată de 
simțul gustativ

c) este intermediată de 
akasha-tattva 

0

1

0

21 Fructul proaspăt de 

ananas consumat 

înaintea unei mese

a) îmbunătățește digestia

b) duce la o creștere rapidă 
a greutății trupești

c) are o potență implicită ce 
solicită digestia

1

0

0

22 Despre rasa, virya și 

evoluția digestiei 

Bhadra-Kapya spune ca

a) sunt parametri 
independenți

b) virya determină gustul

c) virya determină evoluția 
digestiei

0

0

1

23 Marele înțelept 

Chayavana

a) și-a redobândit tinerețea 
trupului prin practica 
procedeelor de rasayana

b) la vârsta de 5 ani s-a 
transformat într-un 
înțelept bătrân

c) nu este deloc menționat 
în lucrarea de ayurveda 
Charaka-Samhita

1

0

0
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