
 

 

Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. 

 

 Katram cilvēkam ir sava unikālā došu  (konstitucionālā) harmonija. 

 Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās došas pastiprināšanās. 

Ja jūs varēsiet noteikt cilvēka konstitūciju kā došu balansu, jūs iegūsiet bagātīgu 

informāciju par cilvēku-kā tas viņu ietekmē, kādas slimības viņam raksturīgas, kādi 

produkti viņam jāēd un kādas Ajurvedas ārstēšanas metodes viņam vēlamas.  

Cilvēki ar konkrētu konstitucionālo tipu pakļauti noteiktām slimībām.  

Un kaut kādā noteiktā brīdī dominējošā doša var zaudēt līdzsvaru un izraisīt slimību. 

Zinot cilvēka konstitucionālo tipu, var to novērst vai arī sabalansēt došas. 

 Turpinājumā jums tiek piedāvāts savdabīgs tests jūsu konstitucionālā tipa noteikšanai. 

Tests iedalīts trīs daļās. Izlasiet katru došas Vata teikumu un pretī ielieciet ciparu no 1-5, 

kurš visvairāk atbilst jūsu būtībai: 

  0- absolūti uz mani neattiecas, 

 1-  gandrīz uz mani neattiecas, 

 2- pamatā uz mani neattiecas, 

 3- nelielā pakāpē attiecas uz mani, 

 4- pamatā attiecas uz mani, 

 5- pilnībā attiecas uz mani. 

 Nodaļas beigās atzīmējiet visu došu  punktu skaitu. 

 Saskaitot visus ciparus, jūs iegūsiet katras došas kopējo summu. Jūs iegūsiet trīs 

dažādus, vai arī vienādus skaitļus, pēc kuriem tad arī noteiksiet savu konstitucionālo 

tipu. Kas attiecas uz jūsu fiziskajām spējām, tad šeit jūsu atbildes būs samērā objektīvas. 

Bet, kas attiecas uz jūsu prāta spējām un rīcību, kas bieži vien ir subjektīva, atbildiet tā, 

kā jūs jutāties vai rīkojāties visbiežāk pēdējo 5 gadu laikā.  

Bet, lai noteiktu pašreizējo stāvokli, izpildiet šo testu vēlreiz, atbildot uz jautājumiem 

saskaņā ar sajūtām pēdējo nedēļu laikā. 

 



 

 

                                  Vata doša. 

 

1. Es ļoti ātri iekļaujos darbā.  

2. Es ar grūtībām iegaumēju un atceros informāciju.  

3. Es pēc dabas esmu radošs cilvēks.  

4. Man ir vāja komplekcija, es ar grūtībām pieņemos 

svarā. 
 

5. Es vienmēr ļoti ātri apgūstu visu jauno.  

6. Mana gaita pārsvarā ir viegla un ātra.  

7. Es ar grūtībām pieņemu lēmumus.  

8 Man bieži uzpūšas vēders un ir aizcietējumi.  

9. Man bieži salst rokas un kājas.  

10. Es bieži uztraucos un izjūtu nemieru.  

11. Es tāpat kā vairums cilvēku nepanesu aukstumu.  

12. Es ātri runāju, mani draugi uzskata mani par pļāpīgu.  

13. Man strauji mainās garastāvoklis un pēc dabas esmu 

emocionāls. 
 

14. Es bieži ar grūtībām aizmiegu un mans miegs ir sekls.  

15. Man ir ļoti sausa āda, sevišķi ziemā.  

16. Man ir ļoti radošs, brīžiem nenogurdināms prāts un 

bagāta iztēle. 
 

17. Es kustos ātri un aktīvi, bieži izjūtu enerģijas uzplūdus.  

18. Es ātri uzbudinos.  

19. Ja es dzīvoju viens, ēšana un naktsmiers man ir 

neregulārs. 
 

20. Es ātri iegaumēju un ātri aizmirstu.  

   

   

   

   
                                                               

                                                         Kopējais punktu skaits: 
 



 

 

Pitta doša. 

 

1. Es sevi uzskatu par ļoti enerģisku.  

2. Savā darbā cenšos būt ļoti precīzs un akurāts.  

3. Es esmu aukstasinīgs un man ir gribasspēks.  

4. Es nepanesu karstumu, ātrāk nogurstu, nekā pārējie.  

5. Es ātri svīstu.  

6. Es ātri uzbudinos un sadusmojos, lai gan ne vienmēr to 

izrādu. 
 

7. Es jūtos slikti, ja pati izlaižu ēdienreizi vai citi atliek to 

uz vēlāku laiku. 
 

8. Par maniem matiem var teikt- agri nosirmojuši vai 

plikgalvība, tievi, spīdīgi, taisni, blondi, rudi vai salmu 

krāsā. 

 

9. Man ir ļoti izteikta ēstgriba, varu ļoti daudz apēst, ja to 

vēlos. 
 

10. Daudzi uzskata mani par spītīgu.  

11. Man ir regulāra vēdera izeja, man vairāk raksturīgs 

šķidrs vēders, nekā aizcietējumi. 
 

12. Es ātri zaudēju pacietību.  

13. Man piemīt pamatīgums un ir nosliece uz pedantismu.  

14. Es ātri iekarstu, bet arī ātri atdziestu.  

15. Man ļoti garšo auksti ēdieni: saldējums un auksti 

dzērieni. 
 

16. Es drīzāk nepanesu karstas telpas nekā aukstas.  

17. Es drīzāk nepanesu pārāk kaarstu un asu ēdienu.  

18. Es esmu nepacietīgs strīdu laikā.  

19. Man patīk izaicinājumi un, ja gribu kaut ko sasniegt, 

tad varu būt ļoti izlēmīgs. 
 

20. Es esmu ļoti izvēlīgs pret sevi un citiem.  

   
                           
                                          Kopējais punktu skaits: 
 

 



 

 

Kafa doša. 
 

1. Man ir dabas dota nosliece visu darīt lēni un mierīgi.  

2. Es pieņemos svarā ātrāk nekā citi, un novājēju lēnāk.  

3. Man ir miermīlīgs raksturs.  

4. Es viegli izlaižu ēdienreizes un nejūtu ar to saistītu 

diskomfortu. 
 

5. Man bieži ir pastiprināts gļotu daudzums, es ciešu no 

sastrēgumslimībām, astmas un blakusdobumu 

iekaisumiem. 

 

6. Man nepieciešamas vismaz 8 miega stundas, lai es labi 

justos nākamajā dienā. 
 

7. Man ir dziļš miegs.  

8. Es no dabas esmu mierīgs un mani grūti sadusmot.  

9. Es iegaumēju lēnāk, nekā citi, bet man ir brīnišķiga un 

ilgstoša atmiņa. 
 

10. Man ir nosliece uz tuklumu, liekiem taukiem.  

11. Mani nomāc vēss un mitrs laiks.  

12. Es ātri zaudēju pacietību.  

13. Man ir gluda un maiga āda, bāla sejas krāsa.  

14. Man ir spēcīga, blīva ķermeņa uzbūve.  

15. Mani ļoti precīzi raksturo sekojoši vārdi: mierīgs, 

maigs, piedodošs. 
 

16. Man ilgi gremojas ēdiens, pēc maltītes man ir ilgstoša 

smaguma sajūta pakrūtē. 
 

17. Esmu ļoti izturīgs un vienmēr enerģisks.  

18. Man raksturīga lēna un vienmērīga gaita.  

19. Man ir nosliece uz ilgstošu miegu, no rītiem grūti 

piecelties un es bieži izjūtu vājumu. 
 

20. Es ēdu lēnām un man ir lēnas kustības.  
 

                                        Kopējais punktu skaits: 

 

Vata doša_______. Pitta doša________. Kafa doša________. 



 

 

 
 


