
CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE AYURVEDA 2020 
 
Sâmbătă, 15 februarie 2020, începând cu ora 12:45 se va desfăşura la unison, în mai multe 

localităţi din România şi din alte ţări, Concursul Internaţional de Ayurveda 2020. În Bucureşti, 
Concursul Internațional de Ayurveda 2020 se va desfăşura la sala din str. Oteşani 16, sector 2. 

Evenimentul este organizat de către AMN-România în colaborare cu DMIMS(DU)-India. 
Probele Concursului Internațional de Ayurveda 2020 se vor difuza on-line, după programul 
general al concursului. Participarea se va putea face și on-line, la orele indicate. 

Concursul Internaţional de Ayurveda 2020 cuprinde 6 teste specifice, fiecare având mai multe 
probe, care testează modul de însuşire a celor trei tipuri principale de modalităţi de cunoaştere ce sunt 
descrise în cadrul tradiţiei milenare a sistemului Ayurveda şi anume: cunoaşterea teoretică (apta), 
cunoaşterea prin percepţie (pratyaksha) şi cunoaşterea prin deducţie (anumana).  

La acest Concurs Internațional de Ayurveda 2020 sunt invitaţi să participe toţi cei care vor să își 
testeze cunoștințele de Ayurveda din mai multe ramuri ale acestui sistem milenar.  

Testele conțin întrebări din diferite ramuri și domenii de cunoaștere ale sistemului Ayurveda. 
Aspectele organizatorice cu privire la participarea la acest Concurs Internațional pot fi consultate pe site-
ul amnromania.ro (http://amnromania.ro/index.html) și pe paginile dedicate Concursului de Ayurveda 
(http://ayurveda-contest.amnromania.ro/). Cei care doresc să își testeze cunoștințele on-line înainte de 
Concursul de Ayurveda din acest an, pot accesa testele Concursului de Ayurveda 2019 la care sunt 
indicate și răspunsurile (http://ayurveda-contest.amnromania.ro/test-1-x-2019-ro-concurs-de-ayurveda-
2019-amn-romania.html). 

Întrebări pot fi adresate prin email la adresa ayurvedaromania@gmail.com, adresă ce va fi 
folosită și pentru trimiterea rezultatelor pentru participanții on-line. 

. 
PROGRAMUL CONCURSULUI INTERNAȚIONAL DE AYURVEDA 2020 

Sâmbătă, 15 februarie 2020, România (12:00 – 19:00) 
 
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 
 
Partea 2 (15:30 – 17:15, orele României) 
15:30-15:45 Prezentare pregătitoare pentru partea 2 
15:45-16:15 Testul 3 (30 minute): Testul de cunoştinţe ayurvedice şi inteligenţă (apta-anumana)  
16:15-16:30 Pauză 
16:30-17:00 Testul 4 (30 minute): Testul de inteligenţă (anumana)  
17:00-17:15 Pauză 
 
Partea 3 (17:15 – 19:00, orele României) 
17:15-17:30 Prezentare pregătitoare pentru partea 3 
17:30-18:00 Testul 5 (30 minute): Testul de percepţie şi inteligenţă (pratyaksha-anumana) 
18:00-18:15 Pauză 
18:15-18:45 Testul 6 (30 minute): Testul de percepţie (pratyaksha) 
18:45-19:00 Prezentare finală 

 
Vă dorim mult succes! 
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