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YUMEIHO  ÎN ROMÂNIA  
scurt istoric 1994 – 2020 (continuare) 

 

2000 – Despre fondarea S.R.Y. 
- Ianuarie - februarie 2000. Se ia în considerare înființarea unei organizații de profil dedicată 
Yumeiho pentru o promovare mai eficientă și mai ales pentru crearea unei școli de Yumeiho 
oficiale în România. Sunt analizate două posibilități organizatorice și juridice. Asociație sau 
Fundație. Situația pecuniară înclină balanța spre înființarea unei asociații profesionale, ONG – 
Nonprofit. 

- Martie 2000. Radu Văcărescu și Sorin Iga redactează Statutul și Actul Constitutiv pentru 
înființarea asociației profesionale ”Societatea Română de Yumeiho”. Acronim -  ”S.R.Y.”. În urma 
unei întâlniri cu un consultant juridic de specialitate constatăm necesitatea prezentării unor 
documente justificative din Japonia în tot ceea ce privește Yumeiho.  Solicităm (și ulterior primim) 
documente oficiale, autentificate notarial, din partea lui Saionji Masayuki Osensei. Aceste 
documente, autentificate notarial în Japonia și apoi traduse cu apostilă notarială la București 
constau în: copie pașaport Saionji (Otsuki) Masayuki; declarație notarială a d-lui Saionji (Otsuki) 
Masayuki cum este de acord și că sprijină înființarea S.R.Y.; Copie legalizată a certificatului de 
înregistrare în Tokyo - Japonia a Institutului Internațional de Medicină Preventivă Practică 
(acronim I.I.M.P.P.); dovada că acest institut nu are probleme de natură penală; dovada studiilor 
și a competențelor de: terapeut, instructor, maestru și doctor în medicină tradițională, a d-lui 
Saionji (Otsuki) Masayuki; Traducere legalizată a diplomelor Japoneze eliberate de I.I.M.P.P.; Și 
alte documente.  

- Aprilie 2000. Ne ocupăm de rezolvarea cerințelor privind documentele solicitate de instanță 
(precizate mai sus). Traduceri, apostilări, legalizări. Mare parte din probleme fiind rezolvate la 
București unde se afla singurul traducător de limbă japoneză din România, autorizat de ministerul 
Justiției, și de Ambasada Japoniei în România. După investiții foarte mari privind aspectele timp 
și finanțe avem documentele pregătite pentru a putea trece la înființarea propriu-zisă a S.R.Y. 

- 06 Mai 2000. Semnarea Actului Constitutiv al S.R.Y. (foto 1). Membrii fondatori sunt: Văcărescu 
Alexandru-Radu (cenzor), dr. Lugojan-Ghenciu Ofelia (secretar) și Iga Sorin-Liviu (președinte). 
În 18 Mai 2000 Actul Constitutiv al SRY este autentificat notarial în data de 18.05.2000 și se 
depun actele la Judecătoria Timișoara pentru înființarea și funcționarea Societății Române de 
Yumeiho. 

- 24 Mai 2000. Instanța admite înființarea și funcționarea Societății Române de Yumeiho cu sediul 
în Timișoara, str. Gh. Doja nr. 34. 

- 1 iunie 2000. Începe activitatea terapeutică și de instruire la sediul S.R.Y. Primii cursanți instruiți 
oficial sub egida S.R.Y. 

- 24 August 2000, S.R.Y. este înscrisă în registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial. 
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2000 – 2005. Câteva precizări despre activitatea terapeutică și de instruire la 
debutul S.R.Y. 

- Activitatea de instruire sub egida S.R.Y. a debutat în iunie 2000. Instructori: Sorin Iga și Radu 
Văcărescu. Deși ambii aveau doar 4 Dan (gradul 4) competența de instruire era până la gradul 3 
inclusiv. Cursurile nu se efectuau cu durată determinată. Cursantul participa la activitatea de 
instruire și cea terapeutică după posibilități și interes. Mulți fiind implicați în toate activitățile S.R.Y. 
Când instructorul considera că un cursant este pregătit pentru nivelul următor atunci îl promova. 
Fără examen. Cel mai adesea acordarea unui grad superior era o mare surpriză pentru cursant. 

- La activitatea terapeutică participau și cursanții începând cu posesori grad 1. Mulți dintre aceștia 
erau și remunerați pe parcursul cursului pentru contribuții la activitățile terapeutice ale colegilor 
avansați. Altfel spus, absolvenții cursului de gradul unu, care dovedeau calități de terapeut și de 
lucru în echipă, puteau opta pentru o colaborare cu S.R.Y. Astfel încât pe lângă faptul că învățau 
Yumeiho aveau și mici (dar pentru unii vitale!) beneficii financiare. Se poate spune că erau plătiți 
concomitent cu instruirea. Fiecare practicant avansat sau terapeut avea ucenici cu care colabora 
în activitatea terapeutică. 

- În septembrie 2000 aveam deja formată o echipă de terapeuți și practicanți Yumeiho. (Foto 2.) 

- Apar primele articole în mass-media (locală) dedicate S.R.Y. Sursă de vizitatori curioși atât ca 
beneficiari cât și ca potențiali cursanți. Probleme au fost create de aura ”miraculoasă” 
popularizată prin mass-media (abordare bombastico-dramatică a subiectului Yumeiho, asemeni 
m.-m.-ei contemporane) cât și a titlului cărții traduse în Română. Mulți vizitatori au fost dezamăgiți 
că nu știam să producem miracole. Nici acum nu știm. Titluri de genul ”Yumeiho vindecă 
impotența sexuală” sau ”Yumeiho vindecă scolioza” ne-au pus în situația de a fi foarte reticenți 
în colaborările ulterioare cu mass-media. În Foto 3. Articole decente despre SRY & Yumeiho. 

- Pe termen lung medicii au fost sursa principală pentru majoritatea pacienților tratați la sediul 
S.R.Y.  Astfel aveam pacienți trimiși de medici de familie, medici de medicina muncii, chirurgi, 
neurologi, etc. Pacienții medici deveneau surse de pacienți. Medicii au contribuit enorm la 
credibilitatea Yumeiho în perioada de început a S.R.Y. 

În ceea ce privește colaborarea cu lumea medicală în perioada 2000-2004 putem mulțumi 
îndeosebi celor de mai jos: 

- Timișoara: Dr. Ofelia Lugojan-Ghenciu (M.G. și Pediatrie-membru fondator S.R.Y.); Dr. Adriana 
Ionică (Cardiolog); Dr. Corina Sârbu (A.T.I.); Prof. Univ. dr. Ciprian Duță (chirurg șef secție); Conf. 
Dr. Stelian Pantea (chirurg); Dr. Anca Paraschivoiu (A.T.I.);  

- București: dr. Mircea Brad (psihiatru, fost șef cadre Min. Sănătății); Dr. Liana Comșa (M.G., 
Acupunctură și Homeopatie) împreună cu colegii de la Centrul Național de Acupunctură și 
Homeopatie cu care am colaborat timp de 3 ani (2001 – 2003). 
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Foto 1. Act constitutiv SRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Prima echipă de practicanți și terapeuți Yumeiho ai S.R.Y. 



 4 

Foto 3. Articole presa scrisă despre înființarea S.R.Y. și cursuri. 

 

 

    Evenimente remarcabile pentru acele vremuri. Multe persoane nu 
puteau face diferența culturală, geografică și rasială între Japonezi, 
Chinezi, Vietnamezi, Coreeni. Deseori am fost întrebat dacă Osensei 
mănâncă carne de câine și pisică. No comment … 
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- Yumeiho la Aeroportul Internațional Timișoara însemna practic aplicarea de procedee Yumeiho 
la pasagerii aflați în tranzit sau în sala de plecare. Concret, masaj pe scaun (scaun normal), 
folosind procedeele Yumeiho care se puteau aplica în condițiile date. Scopul a fost popularizarea 
Yumeiho și a terapiilor manuale în general. La acea vreme oamenii presupunând că masajul 
însemnă implicit piele goală și ulei, pudră, cremă. Beneficiul sperat de noi în consecința acestei 
activități a fost creșterea numărului de clienți cu resurse financiare și popularizarea metodei 
Yumeiho. Cel din urmă obiectiv a fost atins însă primul nu. Sute de cărți de vizită distribuite cu 
maxim 10 rezultate concretizate sub formă de clienți. 


