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Introducere la Capitolul I
În acest prim capitol, va fi prezentat un model psihomedical conceput pentru uz psihoterapeutic. În literatură există
deja atât modele explicative referitoare la afecţiunile
neoplazice, cât şi modele psiho-oncologice de o reală valoare.
Se resimte însă lipsa unui model structurat pe nevoile
epistemologice ale psihoterapeutului. Necesitatea demersului
de a construi un astfel de model se regăseşte în nevoia
psihoterapiei de a integra viziunii sale noile teorii şi
descoperiri ale acestui domeniu interdisciplinar.
Consider că un model teoretic-explicativ unificator al
descoperirilor medicale şi psihologice deopotrivă, fidel viziunii
psihoterapeutice şi pus în slujba ei, din care se pot infera
direcţii clare de lucru pentru practicanţi (atunci când ele nu
sunt prezentate pur şi simplu în cadrul său), va satisface
nevoia de structură a practicantului unei abordări
psihoterapeutice bazate pe dovezi. Provocarea ce s-a cerut a fi
depăşită în conturarea modelului a fost integrarea şi
metabolizarea informaţiilor ce emerg din diferite abordări şi
ştiinţe sub diferite forme şi viziuni, în cadrul deja
performantului sistem psihoterapeutic, fără a-i neglija acestuia
din urmă contribuţiile aduse domeniului, dar nici identitatea
sau viziunea.
Pentru a face aceste lucruri posibile, modelul propus a
împrumutat structura de evaluare a dimensiunilor
fundamentale vizate şi studiate de Psihoterapia Experienţială
Unificatoare. Urmărind dimensiunea simptomatologică în
cadrul subcapitolelor 1, 2, 3, dimensiunea contextualexistenţială în cadrul subcapitolelor 4 şi 5 şi dimensiunea
transgeneraţională în cadrul subcapitolului 6, modelul
explicativ al problematicilor afecţiunilor oncologice atât
medicale cât şi psihosociale şi spirituale îşi doreşte apropierea
cât mai mare de structura modului psihoterapeutic de gândire.

Modelul este structurat astfel încât să trateze problema
cancerului pe axele definite de Psihoterapia Experienţială
Unificatoare, presupunând trecerea de la un grad scăzut de
abstractizare şi crescând cu fiecare capitol, respectarea
cronologiei evolutive a bolii, a evoluţiei verticale pe axa
conştient-inconştient. În acest sens, subcapitolele devin
planuri, platouri de la nivelul cărora priveliştea se schimbă,
iar utilizând metafora condensată a descenarizăriirescenarizării din Psihoterapia Experienţială Unificatoare,
fiecare plan al modelului presupune şi include o deconstruire a
celui inferior său şi, apoi, o reconstruire mai abstractă
integrată la nivelul corespunzător primului.

