Ansorge, Alexandra - Blížení

Zaujal mě název knihy, autorčin zajímavý životopisný portrét i tématika románu, děj se odehrává ve zdravotnickém prostředí, což mě zajímá. Autorka MUDr. Alexandra Ansorge je lékařka, zabývající se v současné době psychosomatickou medicínou.
Kniha je vázaná s přebalem, má přes 80 stránek, na začátku knihy je Věnování: "Všem, kteří přestávají doufat."
Hrdinkou je mladá, krásná a inteligentní lékařka Stella. Putujeme její přítomností na pracovišti, ale i v soukromí. Ocitáme se v jejím duševním světě, žena prochází těžkou životní zkouškou, po několika letech skončil nerovný vztah se starším, ženatým mužem... Stella se ocitá v depresi, těžko nese ztrátu blízkého člověka. Nakonec v ní vítězí mládí a Stella se vrhá do dalšího milostného vztahu, který jí pomáhá zapomenout. Zamilovaný příběh se rozvíjí, ale zamilovanost také dlouho nevydrží...
Blížení je románem o vztazích.
O lásce, zklamání, osamění a novém hledání... Toto vše v knize naleznete, ale kniha má ještě další obrovský význam, který je nám zprvu utajen, aby v druhé polovině knihy vrhal na události temný stín. Asi tak v první polovině knihy převažuje příběh, zatímco druhá polovina je spíše naučná. Hlavní hrdinka Stella chce nakonec sama rozhodnout o svém životě...
Doslov - autorka objasňuje celou problematiku...
"Párů, kterým se neplní touha po dítěti, ve vyspělých společnostech naší civilizace neustále přibývá."
MUDr. Alexandra Ansorge - vystudovala 1. lékařskou fakultu UK v Praze, působila osm let na půdě Evropské Laboratoře pro Molekulární Biologii v německém Heidelbergu, vedle laboratorní činnosti pracovala jako lékařka na tamější univerzitní klinice a v současné době se zabývá právě psychosomatickou medicínou. Žije ve Švýcarsku.
Kniha se četla dobře, je to román pro ženy, ale hlavně pro ženy toužící po dítěti. Je určena i pro neplodné páry, jež zde mohou pohlédnout na svůj problém také z jiné stránky - psychosomatické. Všudypřítomný stres neničí jen lidské tělo a vztahy, ale působí velice významně negativně i na početí dítěte...
Autorčin román Blížení je zcela určitě velice zajímavou publikací, která stojí za přečtení...
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