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YUMEIHO  ÎN ROMÂNIA  
scurt istoric 1994 – 2020 (continuare) 

 

Perioada anilor 2002 – 2004  
- Ianuarie 2002 – Decembrie 2004 această perioadă poate fi comparată cu tranziția de la lăstar 
la copăcel. Adică dezvoltarea simultană a ”rădăcinilor” și a ”trunchiului” și ”ramurilor”. O perioada 
de concomitentă dezvoltare și stabilizare pe toate planurile. La echipa de terapeuți și practicanți 
Yumeiho formată în perioada anterioară (anii 2000 – 2001) se adaugă colegi noi. Extindem atât 
activitatea de instruire cât și cea terapeutică. Menținem bunele relații cu medicii simpatizanți și 
beneficiari Yumeiho. Continuăm colaborarea cu A.J.O.F.M. până în anul 2003 inclusiv. Modelul 
S.R.Y. este implementat și în alte țări precum Ungaria, Croația și Bulgaria (Serbia și Turcia sunt 
la debut). Deși Saionji Masayuki Osensei nu mai vizitează România ne întâlnim la evenimente 
organizate în țările vecine (Ungaria, Croația). Astfel Sorin Iga este invitat (cu suportul material 
necesar asigurat) să participe la evenimentele Yumeiho remarcabile care au loc în Europa. Cum 
ar fi: Congresul Internațional de Esperanto – Zagreb, Croația, (unde o echipă de circa 14 terapeuți 
Yumeiho din 8 țări, coordonați de Osensei, am prezentat Yumeiho și am efectuat terapii la 
participanți); Congesul Internațional al Medicilor Esperantiști – Osjek, Croația, activitate similară 
cu cea de la C.I.E. (Ca mențiune: pe parcursul a 5 zile am prezentat activitatea Yumeiho din 
România în fața a peste 2000 de persoane din peste 80 de țări!); Congresul European al Medicilor 
Esperantiști – Oradea, România; ș.a. 

- 2002 evenimente remarcabile din Istoria S.R.Y. 

- Ianuarie – Februarie 2002. Activitate intensă la sediul S.R.Y. Au loc concomitent cursul de 
masaj clasic, activitatea terapeutică și instruirea (cursuri) în Yumeiho. Sunt zile în care peste 70 
de persoane ne trec pragul (cursanți, terapeuți, pacienți). ”Procesăm” maxim 10 pacienți 
concomitent. Situația se perpetuează și pe parcursul anilor următori.  

- Martie 2002. În perioada 03 – 12 Martie are loc al 2-lea curs Yumeiho în București. Instructor 
Sorin Iga. Gazda și organizator principal este  Dr. Brad Mircea (cursul are loc în cabinetul medical 
al acestuia). Extra curs efectuăm terapii Yumeiho la Centrul Național de Acupunctură și 
Homeopatie și la  cab. med. al d-nei Dr. Liana Comșa. Rezultatele obținute în condițiile date 
surprind atât pe medicii colaboratori cât și pe pacienți și chiar și pe terapeut. Rezultate terapeutice 
uimitoare obținute în timp scurt, atât ca durată terapie cât și ca număr de ședințe (maxim 30 
minute/pacient și maxim 2 - 3 ședințe). Rămâne deschisă o colaborare mai amplă care se va 
materializa (parțial și temporar) pe parcursul anilor următori. 

- Aprilie – Decembrie 2002. Activitatea S.R.Y. continuă după modelul lunilor precedente. Cursuri 
în afara sediului S.R.Y. avem doar la Caransebeș, în septembrie, (instructor Radu Văcărescu). 

- Principala problemă a anului 2002 se poate rezuma într-o singură propoziție: ”enorm de multă 
trudă dar bani la limita subzistenței”. 
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- 2003 evenimente remarcabile din Istoria S.R.Y. 

- În anul 2003 activitatea S.R.Y. continuă după modelul anului precedent. Singura diferență este 
că refuzăm solicitările de a face cursuri în alte localități. Suntem copleșiți de cursurile și de 
activitatea terapeutică de la sediul S.R.Y. Continuăm cursurile de Masaj Clasic și Masaj Coxal 
sub egida Agenției Județene Pentru Ocuparea Forței de Muncă – Timiș; Continuăm cursurile de 
inițiere și perfecționare în Yumeiho. Facem terapeutică. Programul de lucru 09 – 22 (după ora 22 
facem curat), Luni – Sâmbătă (duminica liber). Abia spre sfârșitul anului 2003 reușim să 
organizăm eficient activitatea la sediul S.R.Y. astfel încât luăm în considerare reluarea cursurilor 
în afara Timișorii începând cu anul următor - 2004. 

- 1 Iulie 2003. Dl Radu Văcărescu primește gr. 5. Astfel în România sunt doi instructori Yumeiho 
cu drept de formare a terapeuților și instructorilor Yumeiho. De precizat faptul că până în anul 
2010 regulamentul internațional de Yumeiho prevedea că posesorii gr. 3 pot instrui gr. 1 dar fără 
drept de examinare cursant sau eliberare diplomă iar posesorii gr. 4 pot instrui până la gr. 2, cu 
drept de examen și eliberare diplome. Iar cei cu gr. 5 puteau instrui până la gr. 4, cu examen + 
diplomă. 

- Datorită faptului că nu organizăm cursuri și în alte localități vin în Timișoara cursanții din Brașov 
(Radu Carmen), Constanța, Arad (Perpelici Iulian), Caransebeș, Lugoj, Buziaș și Iași. În 
paranteze sunt trecuți cei care au continuat practica Yumeiho și au fost implicați în S.R.Y. până 
în prezent. - Primim la sediul S.R.Y. cursanți din Serbia, Ucraina și Siria (Kheder Beatrix, activă 
Yumeiho și în prezent dar în Viena). 

- 2004 evenimente remarcabile din Istoria S.R.Y. 

- Martie 2004, al 3-lea curs la Caransebeș. Trebuie precizat faptul că organizatorul tuturor 
cursurilor din acest oraș a fost d-nul Ioan Cătinean, prezent la curs în Brașov în anul 1994 când 
a avut loc primul curs de Yumeiho din România. 

- Aprilie 2004. Primul curs Yumeiho organizat la Arad. Organizator Iulian Perpelici. Instructori 
Sorin Iga & Iulian Perpelici. 

- Decembrie 2004. Un nou curs de Yumeiho efectuat la București. Organizatori și colaboratori 
fiind tot dr. Brad Mircea și dr. Liana Comșa de la Centrul Național de Acupunctură și Homeopatie. 
Dintre participanți se remarcă d-nul Marius-Viorel Dincă (devenit ulterior membru marcant al 
S.R.Y., organizator cursuri în București și intructor Yumeiho gr. 4).  

- În Timișoara activitatea continuă după modelul anilor precedenți însă, pe parcursul anului, 
suntem nevoiți să încheiem colaborarea cu A.J.O.F.M. – Timiș. Motivul fiind schimbarea legislației 
în vigoare privind durata și programa cursurilor de masaj. Noile cerințe afectând atât calitatea 
procesului de predare cât și aspectul financiar. (Spre exemplu, taxa de participare rămâne 
neschimbata dar durata cursului se dublează, de la 3 luni devine 6 luni iar programa curiculară 
este impusă de Ministerul Învățământului). 
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Foto din arhiva S.R.Y. perioada 2002 – 2004 

 

O mică parte din echipa de terapeuți de la sediul S.R.Y. – Timișoara 2003 

Rândul de Sus, de la dreapta la stânga: Camelia Chepețan (5), Mioara Baicu (4), Tania Gugu 
(4), Oleg Pokotilo (4, Ucraina) și Maria Bobouțan (2). 

Rândul de Jos, de la dreapta la stânga: Beatrix (Betty) Kheder (3), Sorin Iga (6) și Gizela Ostap 
(4). În paranteze gr. actual. 

 

 

 Sorin & G(h)izi. 
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Foto din arhiva S.R.Y. perioada 2002 – 2004 

 

 (Sus/jos foto 1,2) Dr. Anca P. F& Sorin I.      (Sus-jos foto3,4) Yumeiho Tandem: Tania & 
Gizi                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 5. Gizela & Tania 
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Foto din arhiva S.R.Y. perioada 2002 – 2004 

De la stg. la dr. – terapeute: Tania, Gizi, Luci, Cami. 

Stg – dr. Tania Gugu, Gizela Ostap, Rudeu Lucica, Camelia Chepețan. 
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Foto din arhiva S.R.Y. perioada 2002 – 2004. 

 

Terapeut Maria Bobouțan și pacienta după 
Yumeiho. 

Terapeut Yumeiho Maria (Mioara) Baicu. 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeut Yumeiho Emil Rodean. 
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Foto din arhiva S.R.Y. perioada 2002 – 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Yumeiho între terapeuți: Sorin Iga (terapeut) Radu Văcărescu (beneficiar) 
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Foto din arhiva S.R.Y. perioada 2002 – 2004. 

                   
Maria, Cami și Ucenica instruire și terapie. 

 

 

 

Terapeut Emilian 
Rodean, 
beneficiar Iulian 
Perpelici 
(terapeut 
Yumeiho), asistă 
dr. Anca 
Paraschivoiu 
(terap. Yum.), 
Călin Szabo 
(ucenic avansat) 
și un alt ucenic 
(nume..?). 
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Foto din arhiva S.R.Y. perioada 2002 – 2004. 

 

Terapeut Y. Maria (Mioara) Baicu. 

                     

 

 

     La răsfăț și instruire. 
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Articole presa scrisă, relevante despre Yumeiho, din perioada 2002 – 2004.
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Anunț presă cursuri masaj organizate de C.F.P. – A.J.O.F.M. Timiș în colaborare cu S.R.Y. 

 


