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YUMEIHO  ÎN ROMÂNIA  
scurt istoric 1994 – 2020 (continuare) 

 

Anul 2005, evenimente remarcabile din Istoria S.R.Y. 

Anul 2005 rămâne în istoria Yumeiho ca anul evenimentelor tragice. 

Prima dramă, la 28 Februarie 2005 Sensei Saionji Masayuki trece la cele veșnice. Fapt 
care va influența negativ evoluția Yumeiho la nivel național (România, Japonia) și internațional. 
În unele țări Yumeiho a dispărut, în alte țări e evoluat lent (chiar nesemnificativ). Fundamentele 
create de Osensei, proiectele în derulare, ”semințele” Yumeiho sădite cu mari eforturi și sacrificii, 
nu s-au mai dezvoltat. Astfel Yumeiho în Africa, America de Sud și chiar în Asia de Sud-Est a 
dispărut. În Europa am continuat, cu greu, dar am progresat totuși. 

A doua dramă are loc în România, luna martie 2005. Radu Văcărescu (5 Dan), fondatorul 
principal al  S.R.Y. și omul indispensabil progresului și bunului mers a activităților Societății 
Române de Yumeiho, află că suferă de o boală gravă, incurabilă. Doar în câteva luni Radu ajunge 
în imposibilitatea de a mai profesa Yumeiho iar apoi este nevoit să se retragă total din activitățile 
S.R.Y. 

- 28  Februarie 2005. SAIONJI MASAYUKI Osensei trece la cele veșnice. 

- 1 Martie 2005. Sunt informat despre tragedia cu Osensei. 5 Martie 2005 Radu Văcărescu îmi 
spune că are simptome ciudate care arată posibile probleme de sănătate grave. 

- Aprilie 2005. După 5 ani de excelentă activitate în cadrul S.R.Y. și foarte multă trudă D-na 
Chepețan Camelia primește gr. 4. 

- 7 Mai 2005. Se încheie al 2-lea curs Yumeiho la Arad organizat de S.R.Y. Instructor Iulian 
Perpelici. 

- 14 Iulie 2005. Se încheie primul curs organizat la Brașov de către S.R.Y. Instructor Sorin Iga, 
asistent și gazdă Daniela Delibaș – Hara Therapy. Tot la Brașov a avut loc primul curs de 
Yumeiho în România (Saionji Masayuki Osensei -1994) și alte câteva cursuri susținute de dl. 
Gholamreza Azarhoushang în perioada 1995-1997. 

- 3 Decembrie 2005. Se încheie al 4-lea curs Yumeiho în București. Dintre participanți se 
remarcă dl. Florin Manoloiu, devenit ulterior instructor Yumeiho și membru marcant al S.R.Y. 
Cursul este organizat cu sprijinul colegului Marius Dincă (atunci posesor gr. 3, luat la Timișoara, 
fiind primul terapeut Yumeiho din București, nemedic) și a d-lor Popa Ioan și Popa Mihai la .. 
(Centrul de Formare Profesională  … școala de  masaj … info necesită completare) 
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Experiența personală a unui an dramatic, 2005. 

Șocul l-am resimțit pe deplin abia peste câteva luni (prin iunie - iulie). Atât a durat să pot 
înțelege și conștientiza dramatismul situației. Pierdusem sprijinul celor două persoane care mă 
îndrumaseră și mă ajutaseră (sub toate formele și pe toate planurile) circa 10 ani (Saionji 
Osensei) și mai mult de 13 ani Radu Văcărescu. 

Saionji Masayuki Osensei nu-mi era doar Maestru și îndrumător în Yumeiho, pot spune 
sincer că-mi era al doilea tată iar dânsul mă trata ca pe un bun prieten în primul rând și apoi ca 
pe un discipol. Pe lângă îndrumarea ”tehnică” în ceea ce privește Yumeiho îmi împărtășea din 
viziunea lui asupra viitorului terapiei Yumeiho. Planurile, visele și speranțele lui îmi erau 
cunoscute atât din dialogurile directe cât și prin corespondență. Comunicam în limba Esperanto, 
limbă vorbită fluent de ambii. Dialoguri purtate în camere de hotel ocupate împreună, în trenuri 
(de ex. în drum spre Bulgaria), la restaurante – terase, etc. Începând cu anul 1999 comunicam 
prin internet (e-mail). Începând cu anul 2002 corespondam des, în unele perioade chiar zilnic. Îmi 
amintesc că discutam prin e-mail în genul chat-ului actual între orele 8 și 9 dimineața, în Japonia 
era intervalul orelor 14 – 15, pauza de masă la Centrul de Yumeiho din Tokyo. Pe lângă sfaturi 
legate de terapeutica Yumeiho și consiliere în problemele cu colaboratorii din alte țări îmi trasa și 
sarcini mărunte. La un moment dat mi-a trimis o fotografie cu România pe care trebuia să o editez 
și să pun buline colorate divers, conform numărului de practicanți Yumeiho din diferite orașe și 
nemulțumit fiind de performanțele computerului meu (nu puteam rula un program de editare foto) 
mi-a trimis bani pentru un urgent up-grade. Cumva devenisem un fel de secretariat alternativ 
celui din Japonia pentru problemele conexe Yumeiho în Europa. Și, subit s-a încheiat totul. 

Radu Văcărescu, prieten, mentor, și critic (în cel mai bun sens!). Datorită acestuia am aflat 
despre Yumeiho și tot cu sprijinul lui am putut merge la București și apoi la Brașov la primul curs). 
Tot el a fost cel care s-a ocupat de documentație, tribunal și suportul financiar necesare pentru 
fondarea S.R.Y. Tot Radu fusese cel care s-a ocupat (munca fizică) de amenajarea spațiilor în 
care a activat S.R.Y. (prima locație, anul 2000, locația mare 2001). Eu eram la ”produs” adică 
terapii, cursuri iar el la igienizat, zugrăvit, reparat, etc. și dacă mai avea energie și timp se implica 
și în terapie și instruire.  

Rămăsesem relativ singur atât pe plan intern cât și extern în ceea ce privea promovarea 
și dezvoltarea terapiei Yumeiho. Dar până la sfârșitul anului 2005 îmi era clar ce am de făcut mai 
departe. Nu prea aveam opțiuni reale. Trebuia să continui, să duc mai departe, ceea ce 
începusem împreună cu Saionji Osensei (mai ales la nivel inetrnațional) și cu Radu Văcărescu 
(în privința S.R.Y.). În consecință a trebuit să-mi distribui cumva resursele de timp, finanțe și 
energie între dezvoltarea S.R.Y. adică Yumeiho în România și dezvoltarea Yumeiho în țările în 
care începusem deja asta împreună cu Saionji Osensei (Bulgaria, Croația) sau la recomandarea 
lui (Serbia și Turcia).  

În anii următori Yumeiho a evoluat atât la nivelul țărilor menționate (excepție Serbia) cât și 
la nivel național dar situația aceasta a avut repercursiuni asupra activității desfășurate la sediul 
S.R.Y. din Timișoara. În 2006 nu a mai fost sustenabilă financiar activitatea și apoi am închis 
punctul de lucru. (detalii la istoricul anilor 2006 – 2007) 
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SAIONJI MASAYUKI OSENSEI 18.11.1943 – 28.02.2005 

GALERIE FOTO 
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