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Telesná stavba   chudá, ľahká stredná, svalnatá statná, robustná
Váha   nízka priemerná ťažká

Brada   chudá, hranatá špicatá oblá, dvojitá
Líca   vráskavé, prepadnuté ploché guľaté, zaoblené
Oči   malé, vpadnuté, suché,

rýchle, tmave
prenikavé, jasné, šedé,
zelené, citlivé, červené

veľké, krásne, modré, 
kľudné

Nos   nerovnomerný, odchýlená 
nosná priehradka

dlhý, špicatý, červený špic krátky, oblý gombíček

Pery   suché, popraskané,
tmavohnedé škvrny 

červené, žltkasté, zapálené hladké, vlhké, bledé, plné

Zuby   vytŕčajú, veľké, široké;
tenké podnebie

stredne veľké, mäkké;
citlivé ďasná

zdravé, biele; silné ďasná

Koža   tenká, suchá, drsná, 
tmavá

hladká, mastná, teplá, 
ružová

hrubá, mastná, studená, 
bledá

Vlasy   suché, riedke, lámavé,
hnedé, čiene

rovné, mastné, červené,
šedivé, blonďavé, plešina

hrubé, kučeravé, vlnité, 
hojné

Nechty   suché, drsné, lámavé,
krehké

ostré, ohybné, ružové,
lesklé

hrubé, mastné, hladké, 
lesklé

Krk   tenký, dlhý stredne dlhý a hrubý hrubý, nazberaný
Hrudník   rovný, prepadnutý priemerný široký, oblý
Brucho   chudé, rovné, prepadnuté priemerné veľké, vystupujúce
Pupok   malý, nepravidelný oválný, povrchový veľký, hlboký, oválny, guľatý
Boky   chudé, rovné stredné široké, bucľaté
Kĺby   studené, pukajúce stredne silné veľké, lubrikované

Apetit   nepravideľný, malý silný, neznesiteľný pomalý, nemenný
Trávenie   nepravideľné, plyny, 

nadúvanie
rýchle, spôsobuje
pálenie

pomalé, nemeniace sa

Chute   sladká, kyselá, slaná sladká, horká, trpká horká, pálivá, trpká
Smäd   nepravideľný veľký občasný
Stolica   zápcha, drobkovitá, suchá mäkká, hnačka hrubá, dobre sformovaná

Fyzická aktivita   hyperaktivita priemerná pomalá
Mentálna aktivita   hyperaktivita priemerná, má rád výzvu pomalá 

Emócie   obavy, strachy, neistota hnev, nenávisť, žiarlivosť pokoj, lakomosť, pripútanosť
Viera   meniaca sa extrémna stabilná
Intelekt   rýchly ale chybná odozva presná odpoveď pomalý, presný
Pamäť   nedávna dobrá presná pomalá ale stabilná

Sny   rýchle, aktívne, strašidelné ohnivé, násilné pokojné, romantické
Spánok   krátky, prerušovaný,

nespavosť
krátky ale hlboký dlhý a hlboký

Reč   rýchla, nejasná prenikavá, pichľavá pomalá, monotónna
Financie   sľabé, míňa na maličkosti míňa na luxus bohaté, vie šporiť

  

www.ayurdharma.com

SPOLU      V____ P____ K____

 KONŠTITUČNÝ DOTAZNÍK
Tento dotazník nám pomôže zistiť aký máte typ konštitúcie. Vaše odpovede by mali odrážať Váš 
fyzický stav a Vaše prirodzené sklony počas celého života, avšak nie stav momentálnej nerovnováhy. 
Je možné, že máte súčasne vlastnosti dvoch alebo troch dóš. V takom prípade treba zaháčknuť a 
zarátať do výsledku každú z nich.


