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1 Formulele terapeutice 

care îi aparţin 

înțeleptului Nagarjuna

a) sunt celebre

b) nu mai sunt utile azi

c) arată domeniile lui de 
preocupare

1

0

1

2 Ce este necesar pentru 

a-l apela cu succes pe 

înțeleptul Sushruta?

a) intelect puternic

b) devoţiune

c) încredere

0

1

1

3 Expresia sanscrită 

„kumara-sira”

a) înseamnă „cap de copil”

b) este numele unui înţelept

c) este numele unui zeu

1

1

0

4 Termenul sanscrit 

charaka era folosit 

pentru a desemna pe

a) vindecătorii care se 
deplasau

b) înțeleptul Jivaka

c) toţi cei care studiau 
Ayurveda

1

1

0

5 Unul dintre discipolii 

direcți ai marelui 

înțelept Atreya s-a numit

a) Homa

b) Haridra

c) Harita

0

0

1

6 Despre înțeleptul 

Jatukarna se știe că

a) era o autoritate în 
domeniul ayurvedei

b) a scris tratatul de 
ayurveda Charaka-
Samhita

c) era un specialist în 
cunoașterea plantelor 
medicinale

1

0

1

7 În tradiția ayurvedică 

se spune că la vârsta 

de 5 ani înțeleptul 

Jivaka 

a) s-a transformat într-o 
ființă adultă

b) dezbătea cu succes 
împreună cu alți înțelepți 
unele subiecte din 
Ayurveda

c) s-a transformat într-un 
elefant

1

1

0

8 Au avut parte de un 

transfer de cunoaştere 

similar cognitronicii

a) Mozart

b) Einstein

c) unii yoghinii avansaţi

1

1

1

9 Marele înțelept Atreya

a) a oferit modalități 
spirituale de vindecare

b) i-a spus lui Chakrapani 
ce comentarii să adauge 
în lucrare

c) a explicat cum se 
formează bolile

1

0

1

10 Vrikshayurveda

a) aparţine lui Jatukarna

b) cuprinde tratamente 
pentru plante

c) aparţine lui Parashara

0

1

1

11 În Agnivesha-Tantra 

sunt incluse 

învăţăturile lui

a) Bharadvaja

b) Atreya

c) Charaka

0

1

0

12 Marichiasana

a) oferă o dinamizare 
supramentală

b) oferă o aprofundare a 
cunoașterii de sine

c) îi este atribuită 
înțeleptului Marichi

1

1

1

13 Zona ombilicală este 

importanta

a) este zona de mijloc a 
ființei

b) este poarta de intrare a 
nutrienților

c) este și va rămâne până la 
moarte centrul suprem al 
ființei

0

1

0

14 Pentru a fi sănătos, 

somnul din timpul zilei

a) să nu depășească 1/2 din 
somnul de noapte

b) să fie egal cu durata 
somnului pierdut noaptea

c) să fie mai mare decât 
durata somnului pierdut 
noaptea

1

0

0

15 Înțeleptul Chakrapani a 

fost călăuzit în 

Ayurveda de

a) tatăl său (Narayana-
Datta)

b) înțeleptul Nara-Datta

c) Marele Avatar Krishna

1

1

1

16 Comentariile lui 

Chakrapani la Charaka-

Samhita cuprind

a) măsurarea ingedientelor 
alimentare

b) tipuri de rețete alimentare

c) metode de procesare a 
alimentelor

1

1

1

17 In ce an a fost publicată 

Charaka-Samhita cu 

comentariile lui 

Chakrapani?

a) 1892

b) 1000

c) 500

1

0

0

18 Bhadra-Kapya a fost

a) un istoric al scrierilor 
ayurvedice

b) un arhivar al scrierilor 
ayurvedice

c) un superivizor al unei 
bucătării regale

1

1

0

19 Termenul sanscrit 

kapila se referă la

a) planta indiană de aloe

b) culoarea maroniu-roșiatic

c) culoarea unei specii 
comune de vaci din India

1

1

1

20 În vizunea înțeleptului 

Bhadra-Kapya, absența 

unui gust elementar 

dintr-un remediu

a) nu are importanță în 
modelarea fiziologică

b) este un semnal relevant

c) se reflectă în structurarea 
și funcționarea trupului

0

1

1

21 În transferul 

informațional care are 

loc de la un remediu la 

trup o importanță mare 

o are

a) simțul gustativ

b) apas-tattva

c) limba

1

1

1

22 Bhadra-Kapya a 

participat la dezbaterea 

înțelepților referitoare la

a) gusturi

b) factorii cauzatori ai bolilor

c) includerea comentariilor 
lui Chakrapani în lucrarea 
Charaka-Samhita

1

1

0

23 Dezbaterile înțelepților 

ayurvedici aveau ca 

scop

a) să se stabilească cine 
cunoștea ayurveda

b) să se valorifice diferitele 
perspective  asupra 
subiectelor discutate

c) să fie înțelese cât mai 
profund subiectele 
discutate

0

1

1
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