
Taoismul,  Group A

1)  Taoismul reprezintă cea de-a doua mare religie tradițională a Chinei (după budism) și este considerată una
dintre marile religii ale lumii.

a)   Adevărat (100%)
b)   Fals (0%)

2)  Sistem complex, depășind limitele religioase, taoismul cuprinde mai multe dimensiuni. Care dintre cele de
mai jos nu definește taoismul?

a)   o formă chineză de yoga (0%)
b)   cultul vinului și al poeziei (0%)
c)   filosofia lui Lao-tze (0%)
d)   expediții maritime în căutarea Insulelor celor Fericiți (0%)
e)   chimie și alchimie (100%)

3)  Izvorul principal de informare pentru taoism este canonul taoist (Tao Ts'ang) sau „Coșul Tao”, care
cuprinde peste 1000 de volume.

a)   Adevărat (100%)
b)   Fals (0%)

4)  Întemeietorul taoismului este __________, o figură legendară, despre care se spune că s-ar fi născut în
604 î.Hr. și ar fi lucrat la arhivele imperiale.

a)   Patanjali (0%)
b)   Zhuang-zi (0%)
c)   Buddha (0%)
d)   Lao-tze (100%)

5)  Cuvântul „taoism” derivă de la Tao, care înseamnă:

a)   sentiment (0%)
b)   cunoaștere (0%)
c)   gândire (0%)
d)   voință (0%)
e)   cale, drum (100%)

6)  Alegeți dintre următoarele propoziții pe cele pe care le considerați adevărate:

a)   Tao este o enigmă. (33%)
b)   Tao poate fi înțeles cu rațiunea, dacă omul cunoaște logica și regulile ei. (0%)
c)   Tao este izvorul, începutul și esența cosmosului. (33%)
d)   Tao este perfect definibil și inteligibil. (0%)
e)   Tao este inefabil, cuvintele nu-l pot descrie și cunoașterea intelectuală nu-l poate cuprinde.
(33%)
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7)  Cum se numește cartea scrisă de Lao-tze, atât de importantă pentru taoism?

a)   Zhuangzi (0%)
b)   Cartea despre Dao și putere (100%)
c)   Bhagavad-Gita (0%)
d)   Yoga-sutra (0%)

8)  În privința raportului dintre ființă și devenire, taoismul este foarte original, el susținând că:

a)   ființa și devenirea conicid (100%)
b)   ființa este singura realitate, în timp ce devenirea este iluzie (0%)
c)   devenirea este singura realitate, în timp ce ființa este iluzie (0%)

9)  

Lao-tze a ajung la concluzia că formele de guvernare erau inutile, la fel cum inutilă era funcția pe care el o
deținea la arhivele imperiale, de aceea tradiția afirmă că „s-a întors la casa sa”. Fiind cuprins de dorința de
a evita vizitatorii și de a se elibera, el a fugit înspre Apus. Printre vizitatorii lui se număra și Confucius,
părintele confucianismului. Este adevărat că Lao-tze îi evita pe toți ceilalți vizitatori, cu excepția lui
Confucius, pe care îl primea cu plăcere?  

a)   Adevărat (0%)
b)   Fals (100%)

10)   Cele două  principii sau modalități ale lui Tao sunt yin și yang. Trăsăturile lui yin, considerat

principiul feminin sunt:

a)   interiorul (33%)
b)   exteriorul (0%)
c)   activul (0%)
d)   întunericul (33%)
e)   potențialitatea (33%)
f)   lumina (0%)

11)   Există  pentru gândirea taoistă  o perfectă simetrie între trupul fizic ș i trupul cosmic: organele trupului
corespund universului, trupul fiind o imagine fidelă  a universului.

a)   Adevărat (100%)
b)   Fals (0%)

12)   Potrivit cărții Zhuangzi, înțeleptul taoist are următoarele trăsături:

a)   este nemuritor (33%)
b)   este muritor (0%)
c)   se află în dizarmonie cu natura, fiindcă natura este căzută (0%)
d)   a realizat în sine dao și este capabil de infinite schimbări, deși rămâne mereu el însuși, unic
și „adevărat” (33%)
e)   se află în uniune cu natura (33%)
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13)   Există  în mitologia taoistă opt nemuritori care nu sunt zei, ci oameni legendari deveniți nemuritori prin
practicarea doctrinei taoiste. Numele lor apar abia în sec. XIII-XIV.

a)   Adevărat (100%)
b)   Fals (0%)

14)  Taoismul religios deține o bogată mitologie, în care zeii sunt organizați după structura societății chineze.
Selectați din lista de mai jos pe zeii care fac parte din panteonul taoist.

a)   36.000 de zei din corpul omului (17%)
b)   Regina Mamă Wang (17%)
c)   Zeul examenelor, K'nei-hsing (17%)
d)   Vișnu (0%)
e)   Zeii animalelor (17%)
f)   Cerul-Tată sau Supremul și Augustul Împărat de Jad (17%)
g)   Zeul literaturii, Wen Ch'ang (17%)

15)   Practicile pentru dobândirea nemuririi în taoism sunt numeroase. Alegeți din lista de mai jos pe cea pe
care o considerați a nu fi specifică taoismului.

a)   respiratorii (0%)
b)   erotice (0%)
c)   igienice (0%)
d)   politice (100%)
e)   alimentare (0%)
f)   morale (0%)

16)  Taoismul nu are o preoție instituită.

a)   Adevărat (0%)
b)   Fals (100%)

17)  Taoismul a fost preocupat încă  de la începuturile sale de problema nemuririi, crezând în existența
nemuritorilor și în faptul că oamenii pot deveni nemuritori după  moarte.

a)   Adevărat (0%)
b)   Fals (100%)

18)   Mitologia taoistă  conține referințe la iad și rai și este influențată de elemente budiste. Există mai multe
iaduri, peste care domnesc Regii Yama (Regii morții), unde se aplică pedepse în funcție de gravitatea
faptelor săvârșite. Raiul este plasat pe muntele K'un-lun, unde trăiesc cei nemuritori, sau în Tărâmul
Fericirii Supreme din Apus al lui Amithaba Budha. Câte iaduri există potrivit acestei mitologii?

a)   10 (0%)
b)   18 (100%)
c)   3 (0%)
d)   30 (0%)
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19)  În gândirea taoistă, pentru că moartea înseamnă întoarcerea la neființă, viața și activitatea sunt fără  roade.
Care dintre următoarele propoziții exprimă atitudini conforme cu această idee?

a)   Dacă ceva este necesar să fie făcut, atunci trebuie făcut fără pasiune sau emoție, în așa fel
încât lucrarea să fie transformată în „non-lucrare”. (33%)
b)   Omul trebuie să accentueze latura contemplativă și meditativă a vieții, iar nu pe cea activă.
(33%)
c)   Omul trebuie să se străduiască să ducă o viață fără activitate, deoarece activitatea nu
dăinuie. (33%)
d)   Omul trebuie să fie cât mai activ cu putință, pentru că acțiunile lui au efecte în viața comunității. (0%)

20)  Taoiștii se caracterizează prin:

a)   o implicare în viața comunității, care în zilele noastre ia forma implicării politice (0%)
b)   activism social (0%)
c)   dispreț față de bogăție, prestigiu și putere (50%)
d)   credința că viața este cel mai mare bun al omului (50%)
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