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Mænd er fra Mars, kvinder er fra Venus John Gray Hent PDF Forlaget skriver: Mænd og kvinder kommer fra
hver sin planet - det er det billede, psykologen John Gray bruger som udgangspunkt for at fortælle om de

væsentligste forskelle mellem de to køn, bl.a:

Mænd kommer med løsninger og underkender følelser, når kvinder har brug for forståelse. Kvinder kommer
uopfordret med gode råd, når mænd vil klare ærterne selv.

Mænd trækker sig ind i sig selv, når de har problemer, hvorimod kvinder har behov for at snakke om dem.

Mænd og kvinder misforstår nemt hinanden, fordi de taler vidt forskellige sprog.

Mænd vil gerne føle, der er brug for dem. Kvinder vil føle sig elsket.

Mænd og kvinder giver den slags kærlighed, som de selv har brug for.

Forfatteren fortæller, hvad man kan gøre for at modvirke forskellene i de to køns måder at kommunikere på,
og hvordan man tackler forskelle i følelsesmæssige behov. Han forklarer også, hvorfor vi kan skændes, så det

brager, netop når vi er mest forelskede.
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