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1 Sunt plante cu 

proprietăți medhya-

rasayana

a) obligeana

b) menta

c) roinița

1

1

1

2 Care termen sanscrit 

înseamnă „năzuința 

pentru o stare 

exemplară de 

vitalitate”?

a) rasayana

b) pranakamiya

c) niramaya

0

1

0

3 Care ipostază esențială 

a vieții este intim legată 

de transmigrație?

a) dhari-prakara

b) nityada-prakara

c) anubandha-prakara

0

0

1

4 Când a trăit înțeleptul 

Chayavana?

a) în urmă cu aproximativ 
7000 de ani

b) în urmă cu 200 de ani

c) în urmă cu 1000 de ani

1

0

0

5 Fructele de bhallataka 

sunt indicate în cazurile 

de

a) constipație

b) hemoroizi

c) gastrită

1

1

1

6 Preparatul 

amalakaghrita

a) este un sirop onctuos și 
îndulcit

b) este un amestec uscat de 
pulberi de plante

c) este format din plante 
care cresc vata-dosha

1

0

0

7 Pentru formulele de 

rasayana este 

recomandat să 

recoltăm planta 

nagabala dintr-un loc

a) cu pământ sărat

b) unde sunt multe furnici

c) unde bate mult timp vântul

0

0

0

8 Termenul gramya 

înseamnă

a) folosirea unei alimentații 
sănătoase

b) ingerarea unor alimente 
sărace în nutrienți

c) folosirea cu precădere a 
alimentelor acre, sărate 
sau picante

0

1

1

9 Dieta crudivoră este 

favorabilă pe termen 

lung pentru persoanele 

de tip vata?

a) da, este cel mai potrivit 
pentru ele ca alimentele 
să fie 100% crude

b) doar dacă alimentele 
crude sunt în proporție de 
60-70%

c) doar dacă adaugă și 
alimente gătite pe foc

0

1

1

10 În formula numită 

amalakaghrita se 

folosesc următoarele 

ingrediente

a) ghee

b) suc din fructe de amalaki

c) pulbere de punarnava

1

1

1

11 Vriksha-ayurveda este 

o ramură a Ayurvedei 

care se referă la 

îngrijirea

a) păsărilor

b) albinelor

c) arborilor și arbuștilor

0

0

1

12 Condiția esențială 

pregătitoare pentru a 

realiza procedeele de 

rasayana din capitolul 2 

al secțiunii Rasayana 

este

a) să ai cel puțin 70 de ani

b) să fii „doritor de vitalitate”

c) să fii copil

0

1

0

13 În formulele de 

rasayana rădăcina de 

vidari poate fi înlocuită 

cu

a) rădăcina de păstârnac

b) rădăcina de brusture

c) rădăcina de hrean

1

1

0

14 Sunt plante care au 

proprietăți medhya-

rasayana

a) jyotishmati

b) brahmi

c) gotu-kola

1

1

1

15 Pentru prepararea 

amalaka-avaleha se 

folosesc

a) fructe de amalaki

b) fructe de pippali

c) un lichid cu proprietăți 
alcaline

1

1

1

16 Fructele folosite în 

amalaka-avaleha

a) se scufundă doar pe 
jumătate în apa alcalină

b) se scufundă complet în 
apa alcalină

c) sunt lăsate să plutească 
la suprafață

0

1

0

17 În formula amalaka-

churna cât timp se 

impregnează pulberea 

de amalaki cu sucul de 

amalaki?

a) 108 zile

b) 3 luni

c) 21 de nopți

0

0

1

18 Fructele de bhallataka

a) sunt răcoritoare

b) sunt usucătoare

c) au efect caustic

0

1

1

19 Pentru ca plantele pe 

care le recoltăm să fie 

potrivite pentru 

rasayana este bine dacă

a) le binecuvântăm

b) practicăm saucha 
(puritatea)

c) ne fixăm atenția asupra 
unei stări stattva-ice

1

1

1

20 După ce ingerăm un 

remediu rasayana este 

bine ca

a) prima masă să fie sattva-
ică

b) a doua masă să fie rajas-
ică

c) a treia masă să fie tamas-
ică

1

0

0

21 Fructele de bhallataka 

adecvate pentru 

formula numită 

bhallataka-kshira

a) pot să fie ciupite de păsări

b) pot fi culese înainte de 
coacere

c) pot să stea prea mult la 
soare

0

0

0

22 Fructele de bhallataka 

sunt indicate în cazurile 

de

a) deficit al lui kapha-dosha

b) exces al lui kapha-dosha

c) exces al lui vata-dosha

0

1

1

23 La ce se referă 

termenul sanscrit 

satmya?

a) adecvare

b) adaptabilitate

c) respectarea rigidă a unor 
etape

1

1

0
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