
CONCURS DE AYURVEDA 2022 RASPUNSURI

1-22B202TEST

1 Nu este bine să se 

realizeze procedeul de 

oleație atunci când

a) cele 3 dosha-uri sunt 
echilibrate

b) suntem perfect sănătoși

c) pitta este asociată cu ama

0

0

1

2 Câte ipostaze 

fundamentale are 

energia subtilă a vieții 

(prana)?

a) 2

b) 5

c) 10

0

1

0

3 Cine l-a reîntinerit pe 

înțeleptul Chayavana în 

povestirea mitologică 

din lucrarea 

Mahabharata?

a) înțeleptul Atreya

b) cei doi zei Ashvini

c) Marele Zeu Indra

0

1

0

4 În formulele de 

rasayana se recomandă

a) să se consume mai ales 
cojile și semințele 
fructelor

b) să se consume cojile 
fructelor doar în anumite 
condiții

c) să nu se consume 
fructele decât uscate

0

1

0

5 Ce înseamnă termenul 

sanscrit ruksha?

a) ingerarea de alimente 
grele

b) ingerarea de alimente 
uscate

c) ingerarea de alimente 
ușoare

0

1

0

6 Printre efectele 

realizării cu succes a 

procedeelor de 

rasayana se găsesc

a) acumularea de ama

b) reducerea duratei 
necesare de de somn 
pentru regenerare

c) apariția unor stări de 
somnolență în timpul 
acțiunilor

0

1

0

7 Care sunt „alimentele 

care nu se strică” din 

Bhagavad-Gita?

a) cele în care predomină 
tamas

b) cele în care predomină 
rajas

c) cele în care predomină 
sattva

0

0

1

8 Pentru amplificarea 

potențialului longeviv 

se vor folosi

a) doar alimente cu 
polaritate yang

b) alimente yin și yang în 
funcție de situație

c) doar alimente cu 
polaritate yin

0

1

0

9 Când se culeg fructele 

de amalaki?

a) după primul îngheț

b) la maturitatea lor

c) la două zile după ce au 
căzut din copac

0

1

0

10 Cu ce pot fi înlocuite 

fructele de amalaki în 

formulele de rasayana?

a) banane

b) gutui

c) corcodușe

0

0

1

11 Termenul sanscrit 

pranakamiya înseamnă

a) „liber de ama”

b) „doritor de vitalitate”

c) „fără frică”

0

1

0

12 Pentru a amplifica 

relaționarea reciprocă 

dintre noi și plante

a) le putem binecuvânta

b) este necesar să ne 
considerăm superiori lor

c) este necesar să avem 
doar ipostaza de 
„consumator”

1

0

0

13 În formula amalaka-

avaleha de ce se lasă 

fructele în apă alcalină?

a) pentru ca fibrele din coajă 
să devină mai tari

b) pentru a deveni mai 
degerabilă coaja lor

c) pentru a se putea 
consuma și sâmburii 
fructelor

0

1

0

14 Când se administrează 

preparatul numit 

amalaka-avaleha?

a) dimineața

b) după-amiaza

c) noaptea

1

0

0

15 Cu ce sunt unse vasele 

de lut în care se 

păstrează preparatele 

rasayana?

a) cu multă apă

b) cu ghee

c) cu un strat foarte gros de 
miere

0

1

0

16 În formula vidanga-

valeha se folosesc 

plantele

a) vidanga și amalaki

b) vidanga și pippali

c) vidanga și shatavari

0

1

0

17 Svasthivachana 

înseamnă?

a) trezirea și ascensiunea 
energiei Kundalini

b) dinamizarea lui manipura-
chakra

c) o invocație auspicioasă

0

0

1

18 Adecvarea anumitor 

formule rasayana la 

anotimp se face astfel

a) în anotimpul kapha se 
folosește mai puțin lapte

b) în anotimpul pitta se 
folosește lapte fierbinte

c) în anotimpul vata se 
folosește lapte rece

1

0

0

19 Formula numită 

bhallataka-kshira o 

putem realiza, în locul 

fructelor de bhallataka, 

cu

a) boabe de ienupăr

b) pepeni roșii

c) grepfruit

1

0

0

20 Ce este bhallataka?

a) un arbust

b) o liană

c) un arbore

0

0

1

21 Ce gust au fructele de 

bhallataka?

a) dulce, acru și picant

b) astringent, amar și acru

c) acru, sărat și astringent

0

1

0

22 Remediile rasayana 

care conțin fructe de 

bhallataka

a) amplifică inteligența

b) scad puterea digestivă

c) scad potențialul longeviv

1

0

0

23 Un fruct cules înainte 

de coacerea lui

a) are relativ o virya mai 
fierbinte

b) are relativ o virya mai rece

c) are o virya mai mare 
decât în momentul 
coacerii

1

0

0
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