
Societatea Română de Yumeiho 
YUMEIHO  ÎN ROMÂNIA  

scurt istoric 1994 – 1999 (continuare) 
 

1995 
Suntem câțiva practicanți Yumeiho care aplicăm cu entuziasm ce am învățat. Se practică în 
Timișoara (2), Caransebeș (1), Constanța (1), Brașov (1), București (1). Beneficiarii sunt în 
general rude-cunoștințe-prieteni. Unii doar curioși să vadă cum este (adică o dată) alții cu 
probleme se simt mai bine și devin clienți consecvenți. 

1996 

- Saionji Masayuki Osensei trimite în România pe dl. Gholamreza Azarhoushang (originea - 
Iran) pentru a continua promovarea și instruirea terapiei Yumeiho. De organizarea cursurilor de 
Yumeiho se va ocupa tot d-nul Mihai Ștefan și ”Asociația Feroviarilor Esperantiști” din Brașov. Au 
loc cursuri în Brașov, Timișoara și Iași. 

- În Timișoara se organizează două cursuri, 24 -29 iunie 1996 și decembrie 1996. Organizatori: 
Prof. Miclăuș Doru (Clubul Sportiv CFR -Timișoara), Sorin Iga și Radu Văcărescu. Instructor 
Gholamreza Azarhoushang (gr. 4 – din Iran). Limba de predare Esperanto și Engleză. Traducător 
pentru Română (din Esperanto) Sorin Iga. Absolvenți inițiere (care au obținut gradul 1) circa 50 
de persoane (din ambele cursuri însumate). Foto 1, Foto 8. Foto 9 (art. info presă) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Sorin Iga (gr.2) și Gholamreza 
Azarhoushang (gr. 5). Timișoara - Decembrie 1996. 
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1997 – 1998 

- Se organizează cursuri de Yumeiho în Brașov (4), Iași (1), Galați (1) și Constanța (1). Instructor 
delegat de Saionji Osensei este Gholamreza Azarhoushang. 

- Numărul practicanților Yumeiho crește însă ponderea celor care practică strict (doar) Yumeiho 
este redusă. Majoritatea practicanților preferă utilizarea procedeelor Yumeiho (în special a 
manipulărilor articulare) în amestec cu masajul clasic. 

- Apar primii medici simpatizanți ai terapiei Yumeiho. Dr. Cornel Jupâneanț și Dr. Ofelia Lugojan 
(dânsa devenind ulterior și membru fondator al Societății Române de Yumeiho). Prin intermediul 
acestora terapia Yumeiho accede și în lumea medicală. 

- Criza economică, politică și socială influențează dramatic-negativ progresul Yumeiho. 
Majoritatea cetățenilor trăind la sau sub limita de subzistență. Spre exemplu, o ședință de 
yumeiho (cea mai bine plătită!!) echivala cu prețul unui kg. de brânză! Cu câteva mici excepții 
practicanții Yumeiho profesau la domiciliul beneficiarului. Deplasarea se efectua cu transportul în 
comun. Utilizarea Taximetriei sau a autoturismului personal (în rarele cazuri în care existau 
posesori) era total nerentabilă. Transportul în comun era imprevizibil, mizerabil și riscant 
(defecțiuni, infractori). Masajul, în general, era considerat un lux. Puțini oameni apreciau masajul 
ca terapie și chiar și mai puțini făceau diferența între masaj și terapie manuală. Însă majoritatea 
nu-și permiteau nici masaj de întreținere-relaxare nici terapeutic în situația în care aveau de ales 
între alimente pentru mâine sau masajul de azi. Fără excepție cei care practicam Yumeiho trăiam 
literalmente de azi pe mâine! Deseori plata terapiei o primeam sub formă de troc (ouă; găini; 
brânză; salam; carne; obiecte electrocasnice second-hand; servicii gen: instalator, electrician, 
etc.; pe datorie, și altele asemenea. 

- Majoritatea practicanților Yumeiho și chiar și a maseurilor ne luptam cu pejudecăți sociale, spre 
exemplu: ”masajul nu este o meserie”, ”îmi este rușine de tine”, ” masaj fac doar orbii și curvele” 
citez pe tatăl meu. Doi ani nu a vorbit cu mine pentru că am renunțat la onorabila meserie de 
pompier pentru dezonorabila activitate de maseur. Eu nu mă consideram maseur. Eu mă 
simțeam terapeut. Dar asta era S.F. pentru acele vremuri. Astăzi oricine se poate prezenta drept 
vraci, terapeut, taumaturg, etc. Cazul meu, incidentul cu tata, nu este singular, nici reprezentativ. 
Majoritatea colegilor au avut probleme mult mai mari. Mulți au renunțat complet pentru că soțul 
sau soția au spus ”ori eu ori masajul tău”. 

- Aspecte anatomo-patologice larg popularizate și acceptate astăzi erau considerate pure 
fantasme, invenții și mari păcăleli în acele vremuri. A încerca să explici relația de inter-
dependență sau simplu de cauzalitate dintre o asimetrie funcțională, o asimetrie de postură, un 
viciu biomecanic și potențialul maladiv era percepută fie ca basme fie ca aberație intelectuală. În 
consecință mergeam pe strategia de hai să-ți fac un masaj special. Și funcționa. Știam că 
Yumeiho este minunat. Chiar dacă noi practicanții eram toți, fără excepție, lipsiți de experiență și 
nu înțelegeam mare lucru din ceea ce făceam, totuși aveam extraordinare rezultate. Din acest 
motiv am supraviețuit acelor vremuri. Rezultatele ne-au motivat să continuăm. Atât pe noi cât și 
pe beneficiari. 
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- În mod inexplicabil (sub aspect logic) Yumeiho progresează. Menținem legătura cu Osensei și 
cu colegii din alte țări. 

- Septembrie 1998, (non-juridic 1997) se înființează ”Asociația Maseurilor Profesioniști din Banat” 
(prima organizație de profil din România!). Președinte - Sorin Iga, Secretar – Leontin Nedelcu, 
Cenzor - Radu Văcărescu. Sunt 26 de membri fondatori, majoritatea  practicanți de Yumeiho. 
Deși Yumeiho și masajul clasic sunt baza fondării asociației, cu trecerea timpului și la solicitarea 
membrilor, se vor promova și alte metode de masaj și terapii orientale (”Thai Massage”, Shiatsu, 
electropunctura, reflexoterapia, etc.) 

1999 

- La invitația membrilor Asociației Maseurilor Profesioniști din Banat, Osensei Saionji Masayuki 
revine în România astfel încât în octombrie 1999 avem un nou curs de Yumeiho în România 
susținut de Osensei. Radu Văcărescu, Leontin Nedelcu și Sorin Iga primesc gradul 4. Alte 3 
persoane primesc gradul 3. Avem astfel pentru prima dată în România 3 terapeuți Yumeiho și 3 
terapeuți-instructori Yumeiho, în mod oficial. Organizator A.M.P.B. în colaborare cu 
Fundația ”Sancta Maria Hilfe Timișoara” - Centrul pentru Copii cu Nevoi Speciale. Fundație care 
a oferit și spațiul de desfășurare a cursului și a demonstrațiilor practice. Foto 2, 3, 4, 5, 6. 

- Saionji Masayuki Osensei își exprimă sprijinul explicit și nemijlocit pentru dezvoltarea Yumeiho 
în România. Luăm în considerare crearea unei asociații profesionale dedicată exclusiv terapiei 
Yumeiho (fapt concretizat în anul următor, 2000). 

- Avem acces la internet! Sunt 3 internet café-uri în Timișoara dar cel mai important este că un 
pacient are internet la birou. Putem comunica instant prin e-mailuri cu Osensei (implicit Institutul 
Internațional de Practici Medicale Preventive din Tokyo-Japonia). Până în acest moment scriam 
scrisoare și trimiteam prin poștă în Japan, dura 2 săptămâni dus și apoi 7 încă zile întors cu 
răspunsul! Deseori până primeam răspunsul nu mai era de actualitate întrebarea! Scriam despre 
cazuistică, organizatorică și despre secretele Yumeiho. Abia după 20 de ani am aflat secretul cel 
mai secret … cum că nu există nici un secret! 

- Criza economică, politică și socială continuă. Avem 2 categorii de beneficiari Yumeiho. Cei 
bogați (foarte!) și cu mofturi pe măsură (adică tot foarte) și cei care alcătuiesc circa 80% din 
populație, adică cei săraci. Cei din urmă ne primesc oferindu-ne bani puțin spus puțini sau trocuri 
dar dăruind din plin bucurie, recunoștință și apreciere! Facem pe haiducii, încărcăm pe cât posibil 
nota de plată la cei care au de unde da și încercăm să fim filantropi cu cei sărmani. Greu de 
aplicat în situația în care, cum am precizat mai sus, 80% trăiesc încă la limita subzistenței! 

- Dezvoltăm relațiile de colaborare cu lumea medicală. Cinci terapeuți Yumeiho primesc pacienți 
trimiși de medici și doi sunt acceptați și ca voluntari în Spitalul Clinic Județean Timișoara pe 
secțiile de Neuro-Chirurgie și Neurologie pentru masaj și recuperare (premieră în România!). 

- Articole informative în mass-media. Foto 8 +. 
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Foto 2. și 3. Timișoara, 1999, octombrie. ”Sancta Maria Hilfe for Romania” Secția pentru Copii cu 
Nevoi Speciale, prezentare și demonstrație practică Yumeiho pentru cursanți. 
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Foto 4. Absolvenți gr. 4 și 
3. Timișoara – oct. 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. 
Absolvenți 
gr. 1 și 2. 
Timișoara, 
oct. 1999. 
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foto 5. Autografe. Timișoara, oct. 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Distribuire diplome absolvenți curs. 
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Foto 7. La plimbare. Timișoara, piața Victoriei, oct. 1999. 
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Foto 8. +. Articole în mass-media. 
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foto 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10. Art. Presă curs Saionji. 
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