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1 La nivelul corpului 

cuantic există

a) sursa dorințelor noastre

b) necesitățile reale ale 
organismului

c) în stare latentă intenții 
sănătoase

1

1

1

2 Despre cele trei dosha-

uri se poate spune că 

în trupul uman

a) pot să crească

b) pot să se miște

c) pot să genereze boli

1

1

1

3 Firea impulsivă și 

necontrolată ne arată 

că a apărut un 

dezechilibru al lui

a) vata-dosha

b) pitta-dosha

c) kapha-dosha

0

1

0

4 Toate plantele care au 

gust predominant dulce

a) cresc kapha-dosha

b) scad kapha-dosha

c) nici nu cresc și nici nu 
scad kapha-dosha

0

0

0

5 Care afirmații sunt 

corecte?

a) o ființă kapha este 
„amărâtă”

b) o ființă vata este „dulce”

c) o ființă pitta este „dulce-
acrișoară”

0

0

0

6 Cine a afirmat că ”Este 

mai ușor să 

dezintegrezi un atom 

decât o prejudecată 

omenească”?

a) înțeleptul Atreya

b) Hipocrat

c) Einstein

0

0

1

7 Starea de lăcomie

a) este o stare sattva

b) corespunde gustului dulce

c) corespunde gustului sărat

0

0

1

8 Putem trece ușor de la 

starea de suficiență la o 

stare de împlinire și de 

mulțumire?

a) da, pentru că sunt stări 
ce țin de aceeași energie

b) nu, pentru că sunt stări 
foarte diferite

c) da, prin elevarea energiei 
gustului dulce

1

0

1

9 Iubirea este o formă 

elevată de manifestare 

a energiei gustului

a) sărat

b) acru

c) picant

0

0

0

10 Starea de însuflețire 

(vilasa)

a) este o stare de tip sattva

b) corespunde gustului dulce

c) corespunde gustului sărat

1

0

1

11 Vata-dosha pătrunde în 

trupul unei ființe umane 

pentru prima dată la 

vârsta de

a) 7 ani

b) 14 ani

c) 2 ani

0

0

0

12 Gustul sucului de 

lămâie ne apropie cel 

mai mult de starea de

a) claritate

b) iubire

c) completitudine

1

0

0

13 Care dintre stările 

următoare corespund 

energiei subtile a 

gustului amar?

a) insecuritate

b) contracție psihică

c) anxietate

0

0

0

14 Printre stările sattva-ice 

corespunzătoare 

gustului amar sunt

a) starea de luciditate

b) starea de onestitate

c) starea de puritate

1

1

1

15 Care gust face să apară 

în anumite condiții o 

stare de frică sau de 

anxietate?

a) dulce

b) amar

c) astringent

0

0

1

16 Reglarea apetitului se 

poate face prin

a) post alimentar complet, 
realizat numai cu apă

b) diversitate alimentară

c) consumarea unei cantități 
mai mari de hrană

1

1

0

17 Expresia „dorință mare 

de a mânca și putință 

mică” se potrivește cel 

mai bine unei ființe 

predominant

a) vata

b) pitta

c) kapha

1

0

0

18 În timpul postului 

alimentar complet 

pentru o ființă 
predominant pitta-

dosha este indicat

a) să nu bea deloc apă

b) să bea doar apă 
carbogazoasă

c) după ce apare setea, să 
aștepte 15 minute și apoi 
să bea apa

0

0

0

19 Cărei tiologii îi este 

indicat să nu bea deloc 

apă în timpul postului 

alimentar complet?

a) vata

b) pitta

c) kapha

0

0

0

20 Frunzele de mentă sunt 

mult mai potrivite 

pentru

a) tipologia vata, pentru că 
sunt calde

b) tipologia pitta, pentru că 
sunt reci

c) tipologia kapha, pentru că 
sunt reci

0

1

0

21 Sunt potrivite pentru a 

reduce un exces al lui 

kapha-dosha

a) semințele de muștar

b) boabele de piper

c) pulberea de ardei

1

1

1

22 Referitor la alimentația 

potrivită pentru 

tipologii, este bine ca

a) o persoană kapha să-și 
combine cât mai multe 
alimente grele

b) o persoană pitta să 
mănânce doar noaptea

c) o persoană vata să 
mănânce la fiecare masă 
o cantitate foarte mare

0

0

0

23 Pentru a realiza cu 

multă fervoare un 

proces de transformare 

spirituală, cea mai 

potrivită este o plantă 

cu gust

a) picant

b) amar

c) astringent

1

0

0
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