
CONCURSUL DE AYURVEDA 2020 
PROCEDEUL MEDITATIV PREGĂTITOR PENTRU TESTUL 2 

Sâmbătă, 15 februarie 2020, începând cu ora 12:45 Concursul Internaţional de Ayurveda 2020 
poate fi urmărit pe youtube: https://www.youtube.com/channel/UClfqKxiq_uZ11rthDIT3-BQ/videos. 

În prima parte a Concursului de Ayurveda se va realiza timp de 30 de minute un procedeu 
meditativ pregătitor, în intervalul 14:00-14:30: Procedeu meditativ pregătitor de trezire a intuiției 
și a capacității de percepție a frumuseții tainice a plantelor care există în Natură (Prakriti). 

Perceperea frumuseții 
Perceperea frumuseții este strâns legată de capacitatea ființei umane de a reflecta în mod 

fructuos în propria sa conștiință Adevărul, Binele și Armonia dumnezeiască și care sunt prezente în mod 
tainic în realitatea contemplată astfel cu atenție și cu transfigurare.  

Observarea atentă a formelor pline de frumusețe din natură permite observatorului atent 
descoperirea prezenței tainice a ”numărului de aur” în aproape toate manifestările concrete ale 
frumosului din Natură. Această valoare numerică apare ca un raport unic între părțile constitutive ale 
unui întreg.  

Atunci când numărul de aur este remarcat în cursul unui act perceptiv, prezența sa impresionează 
conștiința privitorului atent și astfel generează în conștiința acestuia un sentiment profund de fericire 
care apare în mod pregnant în prezența frumuseții.  

Pornind de la realități microscopice, așa cum este de exemplu spirala ADN și continuând cu 
structurile naturale direct observabile, așa cum este de exemplu cochilia unui melc, dar mai ales 
aranjarea petalelor unei flori ori raportul dintre dimensiunile unor frunze, în toate acestea regăsim 
prezența numărului de aur, care face cu putință trezirea în conștiința privitorului a aptitudinii spirituale 
superioare de contemplare profundă a frumuseții dumnezeiești.  

Prin intermediul procedeului spiritual de contemplare a unor instantanee din Natură (Prakriti) și 
a unor imagini pline de frumusețe care surprind aspecte încântătoare ale plantelor, multe dintre acestea 
cu certe proprietăți terapeutice, privitorul poate să descopere multiplele fațete ale tainicei frumuseți 
dumnezeiești ce există în întreaga Natură. 

Procedeul meditativ 
Procedeul meditativ implică o contemplare transfiguratoare a unei secvențe de imagini din natură, 

care se vor derula succesiv timp de 30 de minute, păstrând în tot acest timp o stare de interiorizare atentă. 
Procedeul contemplativ va fi realizat folosind un fundal muzical adecvat pe întreaga durată. 

În timpul procedeului contemplativ vor putea fi urmărite o serie de fotografii ale unor plante 
medicinale care sunt cunoscute și care sunt utilizate în mod frecvent în Ayurveda.  

Procedeul meditativ este menit să trezească o dispoziție adecvată a conștiinței privitorului pentru a 
putea observa și pentru a putea recunoaște caraceristici și detalii semnificative ale plantelor vindecătoare. 

Procedeul meditativ este menit să ofere pregătirea necesară pentru o realizarea testului 2 - testul de 
cunoştinţe ayurvedice şi percepţie (apta-pratyaksha), test în care este necesară recunoașterea denumirii și 
a unora dintre proprietățile reprezentative ale unoir plante medicinale. 

Procedeul pregătitor va fi transmis de asemenea și on-line, prin canalul de youtube AMN. 
 

PROGRAMUL CONCURSULUI INTERNAȚIONAL DE AYURVEDA 2020 
Sâmbătă, 15 februarie 2020, România 

 
Partea 1 (12:00 – 15:30, orele României) 
12:00-12:45 Înscrieri și pregătire 
12:45-13:00 Prezentare introductivă pentru partea 1 
13:00-13:30 Testul 1 (30 minute): Testul de cunoştinţe ayurvedice (apta) 
13:30-14:00 Pauză 
14:00-14:30 Pregătire (30 minute): Procedeu pregătitor de trezire a intuiției și a capacității de 
percepție a frumuseții tainice a plantelor care există în Natură (prakriti) 
14:30-14:45 Pauză 
14:45-15:15 Testul 2 (30 minute): Testul de cunoştinţe ayurvedice şi percepţie (apta-pratyaksha) 
15:15-15:30 Pauză 

https://www.youtube.com/channel/UClfqKxiq_uZ11rthDIT3-BQ/videos

