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Tendința mea naturală este aceea de a face orice lucru într-o manieră înceată, lentă și relaxată

Am o stare ponderală bună și îmi este destul de dificil să slăbesc, iar aceasta (slăbirea)
se realizează la mine foarte încet 

Am aproape tot �mpul o dispoziție liniș�tă și calmă și nu pot fi ușor de tulburat 

Pot să nu mănânc chiar deloc (să sar peste mese) cu ușurință fără ca apoi să am vreo senzație
semnifica�vă de disconfort   

Am o tendință înnăscută către exces de mucus, conges�e cronică, astm sau probleme legate
de sinusuri  

Indiferent dacă sunt obosit(ă) sau nu, dorm foarte adânc, un somn greu și sănătos  

Am nevoie de cel puțin 8 ore de somn pentru a mă simți în formă și bine în următoarea zi

Sunt calm(ă), mulțumit(ă), pașnic(ă) și liniș�t(ă) prin însăși natura mea și de aceea nu mă
înfurii prea ușor  

Nu am capacitatea de a învăța prea repede, însă am remarcat că am o memorie foarte bună
și care este de lungă durată

Am tendința de a deveni cu ușurință durduliu și mă pot îngrășa ușor, chiar dacă nu mănânc
prea mult  

Ma deranjează vremea rece și umedă, precum și zonele răcoroase și umede din depresiuni  

Părul meu este des, bogat, gros, ușor buclat 

Am o piele netedă și moale, umed-uleioasă și în general ea este rece la a�ngere și un ten
deschis, alb și curat  

Aspectul general al corpului meu fizic este că acesta pare mare, compact, ferm, solid
de aceea par voinic(ă) și robust(ă) 

Următoarele calități mi se potrivesc destul de bine: senin, liniș�t, dulce, iubitor și iertător   

Am o diges�e slabă care mă face să mă simt îngreunat(ă) după ce mănânc o masă ceva
mai consistentă 

Am o mare vitalitate și o rezistență fizică bună și am constatat că în general am un nivel
energe�c constant și sigur  

Aproape de fiecare dată merg cu pași înceți, fermi și regulați, chiar și atunci când sunt grăbit(ă)  

Am tendința de a dormi prea mult și sunt cam amețit(ă) și destul de încet(înceată) când mă
trezesc dimineață   

Sunt foarte încet(înceată) și metodic(ă) – uneori chiar �picar(ă) în aproape toate ac�vitățile
pe care le întreprind  

Vorbesc foarte puțin și tărăgănat și nu încep eu singur(ă) vreo conversație decât dacă am
ceva important de spus 

Am nevoie de o mo�vație puternică precum și de faptul de a fi s�mulat(ă) în mod
corespunzător pentru a realiza o acțiune   

Punctajul pentru iden�ficarea caracteris�cilor de �p KAPHA se obține prin adunarea tuturor
punctelor obținute prin însumarea tuturor răspunsurilor date la cele 22 de afirmații.
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Mă consider a fi foarte eficient(ă) în tot ceea ce întreprind sau realizez și cel mai adesea
sunt recunoscut(ă) ca fiind eficient(ă)

În aproape toate ac�vitățile pe care le desfășor am tendința de a fi extrem de precis
și sistema�c 

Am o minte puternică și într-o mare măsură am un s�l convingător, antrenant și viguros 

Resimt o senzație pregnantă de discomfort și de asemenea am remarcat că obosesc cu
ușurință pe o vreme foarte fierbinte 

Am tendința de a transpira foarte ușor și abundent, chiar dacă temperatura mediului nu
este atât de ridicată  

Chiar dacă nu las întotdeauna să se vadă, am remarcat că pot deveni destul de ușor
nervos (nervoasă), mânios (mânioasă)  

Dacă sar peste una dintre mesele zilnice sau dacă întarzi puțin peste ora obișnuită a mesei
resimt imediat o senzație neplăcută 

Am părul încărunțit prematur sau prezint pe cap porțiuni unde părul este mai rar sau chiar
mi-a apărut chelie  

Am un ape�t puternic, iar dacă fiindu-mi foame, pot mânca fără probleme o can�tate
mare de mâncare  

Majoritatea celor apropiați mă consideră a fi o fire pasională, iute, încăpățânată și impulsivă 

Am o diges�e foarte bună și pot avea mai multe scaune într-o zi 

Îmi pot pierde calmul foarte ușor și pot deveni foarte repede iritabil(ă) și chiar
mânios (mânioasă)

Am tendința de a fi mereu perfecționist(ă) în ceea ce privește chiar și cele mai mici detalii  

Pot să mă înfuri destul de ușor, dar apoi uit foarte repede tot ceea ce s-a petrecut

Îmi plac foarte mult mâncărurile reci cum ar fi înghețata și sunt atras(ă)
de băuturile reci(nealcoolice)  

Sunt adeseori dispus(ă) să simt că aerul într-o încăpere este mai degrabă prea cald
decât prea rece 

Nu pot tolera mâncărurile care sunt prea fierbinți sau pe cele foarte condimentate
(cu piper sau boia iute de exemplu) 

Nu sunt suficient de tolerant(ă) cu situațiile dezagreabile și nici cu cele neplăcute
așa cum ar trebui să fiu uneori  

Atunci când îmi doresc cu adevărat ceva sunt foarte hotărât(ă) să fac orice efort pentru a
ajunge la respec�va realizare  

De fiecare dată când vorbesc urmăresc o anumită idee, am un scop foarte precis și sunt cel
mai adesea foarte concis(ă) în vorbire  

Am tendința de a fi destul de cri�c(ă) cu ceilalți și de cele mai multe ori sunt la fel chiar cu
mine însumi(însămi)

Atunci când trebuie să mă angrenez ca să realizez o anumită acțiune am nevoie în primul
rând de provocare și de compe�ție  

Punctajul pentru iden�ficarea caracteris�cilor de �p PITTA se obține prin adunarea tuturor
punctelor obținute prin însumarea tuturor răspunsurilor date la cele 22 de afirmații.
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Realizez aproape toate ac�vitățile în care mă angrenez cu mare repeziciune și de aceea par
să fiu foarte agitat(ă) și neliniș�t(ă) 

Nu sunt capabil(ă) să memorez pentru mult �mp, iar tot ceea ce rețin nu-mi pot amin�
cu ușurință mai târziu 

Sunt plin(ă) de entuziasm, am iniția�vă și sunt foarte vivace prin însăși
cons�tuția mea (din natură)

Am un corp fizic subțire și slab și mi-am dat seama că nu îmi pot mări foarte ușor
greutatea corporală

Învăț foarte repede și înțeleg destul de bine și repede orice fel de aspecte noi 

Am un mers ușor care (privit din exterior) pare nehotărât și chiar și atunci când mă
plimb am mers grăbit 

Am tendința de a avea serioase dificultăți în luarea deciziilor și a hotărârilor de orice fel 

Am tendința de a avea foarte ușor gaze intes�nale și adeseori pot deveni cu ușurință cons�pat 

Am o circulație proastă a sângelui în extremitățile corpului și am remarcat că am mâinile
și picioarele reci 

Am tendința fie a mă lăsa cuprins(ă) de anxietate, fie de a deveni îngrijorat(ă) chiar și fără mo�v

Spre deosebire de marea majoritate a oamenilor, eu nu pot tolera apa rece sau atmosfera rece 

Vorbesc foarte repede și tocmai de aceea cei din jur consideră că sunt foarte vorbăreț sau
că vorbesc de „dragul vorbei" 

Stările sufleteș� se schimbă în cazul meu cu mare ușurință și sunt într-o mare măsură o
natură puternic emoțională 

Am dificultăți atunci când fiind obosit(ă) intenționez să adorm și am remarcat că rareori
reușesc să am un somn profund

Pielea mea are tendința de a fi foarte aspră, și chiar crapă pe alocuri, mai ales în �mpul iernii 

Am o minte foarte ac�vă, aparent chiar fără odihnă și am remarcat că am o imaginație
bogată și o mare crea�vitate 

Am mișcări rapide și sunt mereu ac�v(ă) – energia mea �nde să se manifeste exploziv
sub forma unor izbucniri neașteptate 

Sunt foarte excitabil(ă) atât din punct de vedere sexual, cât și din punct de vedere emoțional 

Pot fi foarte ușor tulburat(ă) de o situație stresantă și atunci mă cuprinde cel mai adesea
frica sau anxietatea 

Dacă sunt lăsat(ă) să acționez singur(ă) de capul meu, atunci mănânc sau dorm într-un mod
neregulat și dezordonat 

Pot învăța repede și cu ușurință ce am memorat, însă am remarcat că nu pentru
mult �mp (uit repede)

Fiind prin însăși natura mea o fire ac�vă, am mai degrabă nevoie de relaxare și echilibru 

Punctajul pentru iden�ficarea caracteris�cilor de �p VATA se obține prin adunarea tuturor
punctelor obținute prin însumarea tuturor răspunsurilor date la cele 22 de afirmații.
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