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Forord 
 
Alle moderne bøger om selvudvikling og selvhjælp for moderne kvinder er 
udviklet omkring hovedideen: Hvordan du kan blive mere smuk, dejlig, glad 
og positiv. På trods af de tusindvis af bøger om positiv tænkning, rigtig kost 
og fysisk træning, er verden omkring os fyldt med kvindelige problemer: 
fysiske (vægt, sundhed), mentale (vrede, seksuelle frustrationer) og 
psykologiske (lavt selvværd, anoreksi, ulykke).  
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Hvorfor sker dette? Det er fordi disse metoder KUN koncentrer sig om dine 
positive sider og ikke respekterer din sande natur - som altid er dobbelt. Du 
ved selv, at du både er en engel og en djævel, en ”skøn Tornerose” og en 
Cougar. Hvis du ikke tillader dig selv at være den perfekte Cougar - og 
anerkender disse kvaliteter i dig selv, kan du ikke blive en lille ”havfrue”. 
 
Livet gjorde dig til en Cougar. Dine forældre, skolen og familien - de bidrog 
alle til din udvikling. Hvordan kan du være en lille uskyldighed i vores 
moderne, gale og mandschauvinistiske samfundet? ”No way!” Du er, som du 
er! Og du skal ikke skamme dig! 
 
Det absolut vigtigste er, at du i enhver situation føler, at du er dig selv, at du 
er naturlig, spontan og kreativ og, at dualitet er tilfreds med dine valg. 
 
De positive metoder kan give dig et falsk "positivt image". Det er en maske, 
som kun viser en ”overflade” - smilende, positiv, sød, med daglige 
bekræftelser, så som: "Jeg er en engel". 
 

 
 
Du ved, at sådan en maske – eller sådanne roller - nogle gange bliver ”for 
søde”. Du nyder absolut ikke din ”englerolle” så meget, som du nød din 
farlige "Cougar” rollen– og det er problemet. Du kan ikke slappe af i det 
meget søde, nye billede af dig selv i alle dagligdagens situationer. Det er ikke 
din egen opfindelse, for nogen har fortalt dig, at et positivt image er godt for 
piger. Dette skaber en indre konflikt i dig. Dybt inde i dig er den vilde 
"Cougar", som du kan lide at være. Meget dybt indeni nyder du at være en 
“kælling”, som kan være morder, seksuel galning, kleptoman eller 
”shopaholic”. Udenpå er der vindstille – og indeni er der en tropisk storm. Det 
er OK. Du ER perfekt, slap af og nyd det – en Cougar! 
 




