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1 Despre femeia de tip 

pitta se poate spune că

a) are ochi strălucitori care 
domină

b) este plină de pasiune

c) îi place viața și trăiește 
intens

1

1

1

2 Cercetătorii care au 

descoperit „neuronul 

GPS” au spus că 

acesta are rol

a) în deplasările în trecut

b) în deplasările în viitor

c) atât în deplasările în 
trecut, cât și în viitor

0

0

0

3 În caz de răceală, o 

ființă de tip kapha 

poate folosi pentru a se 

vindeca

a) ghimbir, obligeană și 
piper cu miere

b) băi reci

c) alimente foarte reci

1

0

0

4 O ființă cu un trup 

mediu, care este 

dinamică, impulsivă și 

eficientă în acțiuni, are 

un tip constituțional 

predominant

a) vata

b) pitta

c) kapha

0

1

0

5 În ayurveda se 

consideră că sunt 

dăunătoare pentru 

longevitate

a) băuturile acidulate

b) postul alimentar complet, 
realizat numai cu apă

c) clismele realizate periodic

1

0

0

6 Culorile pot exprima 

perechile

a) cald sau rece

b) apropierea sau 
depărtarea

c) intesitatea sau relaxarea

1

1

1

7 Care culori sunt 

considerate reci?

a) turcoaz

b) violet

c) albastru

1

1

1

8 Ce scop au procedeele 

practice din ayurveda?

a) să vindece o persoană 
bolnavă

b) să prevină bolile la o 
persoană sănătoasă

c) să confere armonie unei 
persoane sănătoase

1

1

1

9 O tipologie feminină de 

tip vata este 

caracterizată de

a) originalitate

b) imaginație creatoare

c) spirit de inițiativă

1

1

1

10 Care culoare este cea 

mai potrivită pentru 

stimularea inteligenței 

și a atenției conștiente?

a) albastru

b) turcoaz

c) galben

0

0

1

11 În nutriția ayurvedică 

se consideră că

a) analizele de laborator 
sunt indispensabile

b) gustul complex al unui 
aliment  conferă 
informații nutriționale

c) gustul alimentelor este o 
combinație de gusturi 
elementare

0

1

1

12 În ayurveda 

longevitatea se obține 

prin

a) prevenirea bolilor

b) menținerea funcțiilor 
fizice și cognitive la un 
nivel ridicat

c) alimentație sănătoasă

1

1

1

13 Câte ore are un interval 

de predominanță vitală 

din timpul unui ciclu zi-

noapte în ayurveda?

a) 6 ore

b) 5 ore

c) 4 ore

0

0

1

14 Ochii albastrii se 

găsesc mai ales la tipul

a) vata

b) pitta

c) kapha

1

0

0

15 Despre ayurveda se 

poate spune că

a) este o tradiție milenară

b) are și o dimensiune 
ezoterică

c) are ca scop doar 
vindecarea bolilor

1

1

0

16 Despre femeia de tip 

kapha se poate spune 

că

a) are un cult al familiei și al 
trecutului

b) are un păr „rebel și greu 
de pieptănat”

c) are un păr natural roșu

1

0

0

17 Pentru o viață 

sănătoasă, ayurveda 

recomandă trei cerințe:

a) odihna

b) alimentația

c) disciplina

1

1

1

18 Surplusul armonios al 

greutății trupești 

asigură

a) o regenerare  trupească 
mai bună în timpul bolilor

b) mai multe rezerve ce pot 
fi utilizate în timpul bolilor

c) reechilibarea în cazul 
unor perturbări ușoare

1

1

1

19 Despre ayurveda se 

poate spune că

a) este numită și „știința 
vieții”

b) este medicina alopată a 
Indiei

c) este și un sistem de 
educație sănătoasă

1

0

1

20 Femeia curajoasă și 

atrasă de aventură și 

de necunoscut este de 

tip

a) vata

b) pitta

c) kapha

0

1

0

21 Pentru ființele de tip 

pitta sunt recomandate 

condimentele

a) ardei iute

b) ghimbir

c) piper

0

0

0

22 Surplusul sănătos al 

greutății trupești

a) conferă o vitalitate mai 
mică

b) conferă o vitalitate mai 
mare

c) înseamnă 30 kg peste 
greutatea optimă

0

1

0

23 Femeia de tip vata

a) are o mimică foarte 
expresivă

b) este de obicei tăcută

c) are o imaginație 
debordantă

1

0

1
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