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YUMEIHO  ÎN ROMÂNIA  
scurt istoric 1994 – 2020 (continuare) 

 

2001 – Despre primul an de activitate a S.R.Y. 
- Ianuarie 2001. Am mutat sediul și punctul de lucru al S.R.Y. într-un spațiu mult mai mare. La 
aceeași adresă, însă în loc de 2 camere (într-o anexă în curte), devenite neîncăpătoare, am 
închiriat întreg demisolul clădirii de pe str. Gh. Doja nr. 34, acesta având 6 camere, două băi, 2 
holuri. Am amenajat și un cabinet medical pentru medicii colaboratori. Bineînțeles că și chiria a 
crescut pe măsură. Mai ales că în spațiul respectiv activase un bar până în momentul în care 
proprietarul a decis evacuarea și am venit noi cu oferta de translocare a activității și a sediului 
S.R.Y. Extindem semnificativ atât activitatea terapeutică cât și cea de instruire, de formare a noi 
practicanți yumeiho care pe parcursul anilor următori vor deveni terapeuți Yumeiho. 

- Aprilie 2001. Începem colaborarea cu ”Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă – 
Timiș” (acronim – A.J.O.F.M.). Scopul inițial a fost efectuarea de cursuri oficiale de calificare în 
Masaj Yumeiho. Condițiile impuse au fost: organizarea de cursuri de calificare în masajul clasic 
și de specializare în Masaj Coxal (numele Yumeiho fiind considerat prea exotic pentru 
reprezentanții Ministerului Muncii). Am acceptat condițiile și am obținut avizările necesare (Acord 
de la Ministerul Muncii și de la Ministerul Educației). Absolvenții cursurilor de perfecționare în 
masaj (Masaj Coxal) primind certificate de absolvire semnate de Ministerul Muncii. (Foto anexă). 

- 03 Mai 2001. La invitația S.R.Y. (reprezentată de Sorin Iga și Radu Văcărescu) maestrul Saionji 
Masayuki revine în România (a 3-a vizită). De această dată în București. Cu sprijinul d-lui prof. 
Mario-Sorin Vasilescu obținem acces la Sala Dalles (mare și importantă sală de spectacole din 
București) unde Osensei efectuează o prezentare Yumeiho în fața unui public numeros. Partea 
de aplicații practice, instruire și examene are loc la Teatrul Mic - București. În urma examenelor 
cursanți din Timișoara și Brașov obțin grade între 2 și 5, astfel începând cu data de 5 mai 2001 
avem primul instructor Yumeiho gr. 5 din România (și printre primii 5 din lume). (Foto anexă). 

- 8 Mai 2000. Saionji Masayuki Osensei decide ca modelul S.R.Y. să fie implementat și în 
Bulgaria și Croația. În acest sens Sorin Iga, președ. SRY îl însoțește în vizita în Bulgaria pentru 
fondarea Asociației Bulgare de Yumeiho (cu sediul în orașul Varna). 

- 02 Iulie 2001. Începe primul curs curs de ”Masaj Coxal” (Echivalent curs Yumeiho - gr. 1). 
Durata cursului: 4 săptămâni, 60 de ore. Absolvenții primesc certificat de calificare eliberat de 
A.J.O.F.M. – Timiș. (foto anexa). 

- Septembrie 2001. Primul curs Yumeiho organizat la Caransebeș. Instructor Radu Văcărescu 
(gr.4). 

- Din nefericire nu putem organiza (deocamdată) cursuri în orașele în care existase o structură 
Yumeiho creată în perioada 1996 – 1997 de instr. Gholamreza Azarhoushang. Orașele: Iași, 
Brașov și Constanța. 
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- Octombrie 2001. Primul curs de Yumeiho organizat de S.R.Y. în București. Instructor Sorin Iga 
(gr. 5). Colaboratori și coorganizatori: Dr. Mircea Brad, prof. Mario-Sorin Vasilescu și dr. Liana 
Comșa. Începem colaborarea cu Centrul Național de Acupunctură și Homeopatie (București). 
Primii zece cursanți au fost 3 medici, 1 asistent medical, 3 fizio-kinetoterapeuți, 1 student kineto, 1 maseur 
și 1 economist. 

- Perioada anilor 2001 – 2003. Începe să se contureze prima echipă de terapeuți Yumeiho profesioniști. 
Unii activează și în prezent, spre exemplu: Timișoara: Camelia Chepețan (debut 2001, actual gr.5); 
Mioara Baicu (debut 1996, actual gr. 4); Tania Gugu (debut 2001, actual gr. 4); Dr. Ionică Adriana (debut 
2001, actual gr. 3); Maria Ivașcu (debut 2001-2002, actual gr. 4); Emilian Rodean (debut 2002, actual gr. 
4); Ostap Gizela (debut 2003, actual gr.4); Kheder Beatrix (debut 2003, actual gr.3); Arad: Iulian Perpelici 
(debut 2003, actual gr. 4); Brașov: Radu Carmen (debut 2003, actual gr. 4); București: Vlaicu Mirela 
(debut 2001, actual gr. 3); Pe lângă terapeuții Yumeiho menționați mai sus au continuat și continuă încă 
practica Yumeiho un număr semnificativ de absolvenți ai cursurilor de Yumeiho făcute la sediul S.R.Y. 
sau în terțe locații. Nu sunt enumerați deoarece fie nu s-au implicat activ în activitățile S.R.Y. fie s-au 
limitat la a practica Yumeiho doar pentru membrii familiei fie au ales să lucreze exclusiv la domiciliul 
clienților un Yumeiho amestecat cu alte forme de masaj. Pe scurt, majoritatea au considerat, și consideră 
până în prezent, suficientă obținerea gradului 1 sau cel mult 2. 

- Situația economico-socială este în proces de îmbunătățire. Începe să se contureze calsa socială de 
mijloc care dispune de resurse financiare și devine interesată de medicina alternativă implicit și terapiile 
manuale. Totuși masajul și terapiile manuale erau necorespunzător plătite. Spre exemplu, în echivalare 
moneda actuală, prețurile variau între 10 lei și maxim (foarte rar) 50 de lei per ședință (între 50 de minute 
și 120 minute). În consecință meseria de maseur sau terapeut nu  era motivantă sub aspect financiar. Cei 
interesați de cursuri erau preponderent motivați fie vocațional (asta-și doreau, aveau ”chemare”), fie aveau 
aparținători cu probleme de sănătate și-și doreau să-i poată ajuta. Era mai rentabil să faci un curs și să 
masezi tu decât să plătești un maseur. Mai exista și a 3 -a categorie, a celor care-și doreau să fie mari 
maeștrii vindecători. Deși slab reprezentată ca număr de cursanți totuși această ”categorie” reușea (și din 
nefericire reușește și în prezent!) să se evidențieze și să creeze probleme de imagine a terapiilor 
complementare/alternative (manuale sau altele). Incompetența asociată cu grandomania distrugea 
credibilitatea terapeuților Yumeiho. Credibilitate construită cu multă trudă, seriozitate și profesionalism se 
evapora pur și simplu atunci când ”maeștrii” de buzunar apărea în mass-media sau când pacienții păcăliți 
de ei ajungeau în final la medic sau … mai rău, la cimitir. (nu sunt speculații, pot cita cazuri concrete!) 

- Strategia noastră a fost ”politica pașilor mărunți” în relația cu lumea medicală concomitent cu formarea 
de profesioniști Yumeiho. Aveam certitudinea că profesionalismul, competența, cunoașterea limitelor și a 
potențialului curativ vor da rezultate pe termen lung în tot ceea ce privește evoluția Yumeiho. Sub 
aspect ”comercial” era logic că nu poți vinde un produs pe care nu îl ai suficient de bun atât sub aspect 
calitativ cât și sub aspect cantitativ. Problemă care s-a perpetuat până în vremurile actuale. Vis a vis de 
remarci în genul ”yumeiho nu este suficient pupularizat/cunoscut/etc”. Yumeiho este/devine cunoscut 
direct proporțional cu numărul meseriașilor. Formarea unui profesionist (la modul real vorbind!) durează 
minim 5 ani (pentru cei cu abilități înnăscute) și în medie 8 – 10 ani pentru ceilalți. În această perioadă 
mulți renunță, amestecă Yumeiho cu altele sau pur și simplu se plafonează (cazul cel mai de întâlnit!). 
Pentru evitarea plafonării și pentru a da continuitate formării profesionale, am introdus ulterior (după anul 
2003) sistemul de stagii de perfecționare (intermediare, între gradul 2 și 3), cu participare obligatorie până 
la obținerea gradului 3.  

-  
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ANEXA FOTO: 

COLABORAREA CU AGENȚIA JUDEȚEANĂ DE OCUPAREA A FORȚEI DE MUNCĂ – CENTRUL 
DE FORMARE PROFESIONALĂ, TIMIȘ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiș info curs Yumeiho – Masaj Coxal. 
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info presa scrisă. 
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ANEXA FOTO: 

SAIONJI MASAYUKI OSENSEI – BUCUREȘTI, MAI 2001. 
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ANEXA FOTO: SAIONJI MASAYUKI OSENSEI – BUCUREȘTI, MAI 2001. (2) 
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ANEXA FOTO: A.J.O.F.M. – Yumeiho ”Masaj Coxal” 

 

Stg.- dr. - Sorin Iga & Radu Văcărescu la AJOFM Timiș, 2001. 


