
PopJohn
A “Tükröm, tükröm...” kutatásunk eredményei

Összefoglalónkból  megtudhatod, hogy érzik magukat a magyar 
nők a testükben és ajándékba adunk 10 db pszichológiai 
gyakorlatot, amelyek a kutatásunk eredményei alapján készültek.

Eredményeink a felmérés után

Kik vagyunk a PopJohn mögött és hová tartunk?

A kérdőívünket  7500-an töltötték ki, ami kiemelkedően magas szám az online felmérések körében.


A kitöltők 2/3-a nem elégedett a testével és a súlyával sem.

Elégedett a testével

Nem elégedett a testével

Elégedett a súlyával

Nem elégedett a súlyával

Felmérésünk alapján a magyar nők több mint fele 
kövérnek gondolja magát és háromnegyedük 
fogyni szeretne. 

Ennek ellenére több olyan visszajelzés is érkezett, 
amely szerint a vékony testalkat ugyanolyan 
önbizalom romboló, mint a teltebb.


Több, mint a fele 
kövérnek gondolja 
magát.

50%-nál többen 
utasítottak már vissza 
szexuális közeledést 
saját testük miatt.

A nők fele nem tartja 
magát szépnek és 
tükörbe sem néz 
szívesen.

A válaszok alapján  a kitöltők közül kevesebb, mint 
fele  gondolja úgy, hogy a testük akadályozza őket 
a randizásban, ismerkedésben, 

ennek ellenére több, mint a fele utasított már 
vissza szexuális közeledést, mert nem érezte elég 
vonzónak magát.

A kitöltők több, mint fele nem szeret a tükörbe 
nézni és közel azonos arányban gondolják úgy, 
hogy nem szépek.



Jó hír, hogy  a kitöltőink több, mint 90%-a szerint a 
testük megérdemli a szeretetet. Akár úgy is 
mondhatjuk, hogy ~10-ből csak 1 ember nem 
gondolja így.
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Olyan pozitív pszichológiára épülő gyakorlatokat készítünk, amelyek egyszerűek, 
élvezetesek és napi néhány percben elvégezhetőek. A gyakorlatok elérhetőek kártya, 
napi emailes értesítő és mobilalkalmazás formájában.
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Vagány, pozitív pszichológiára épülő gyakorlat gyűjtemény





Mobilapplikáció fejlesztésén dolgozunk

A Tükröm, tükröm... kampány eddig és túl

2022 nyarán indult el a Béta applikációnk, amit már több, mint 300-an tesztelnek. Az idei 
év végére a nyílt, mindenki számára nyilvános verzió is napvilágra kerül, ráadásul 
(egyelőre) ingyenes formában!

2022 nyarán több százezer emberhez juttatuk el az üzenetünket és 7500+ kitöltés érkezett a 
kérdőívünkre, továbbá 10+ partner csatlakozott a kampányhoz.

Előttünk áll még egy rendezvény, ahol szakértőkkel és ismert nőkkel beszélgetünk a 
témáról, továbbá tervezünk egy figyelemfelhívó fotósorozatot is a témában.

Következtetéseink a kapott 
válaszok alapján

Ajándék gyakorlatok Tőlünk Neked, 
hogy öröm legyen belenézned a 

tükröbe

Eredményeinkből úgy tűnik, a magyar nők 
többsége nem elégedett a testével, nem tartja 
magát szépnek és nem szeret tükörbe nézni, sokan 
olyan mértékben szenvednek ettől, hogy az 
hatással volt már a randizási szokásaikra vagy a 
szexuális élményeikre.


Az eredményeket felhasználva pszichológus 
csapatunk elkészített 10 db olyan témaspecifikus 
gyakorlatot, amelyek segíthetnek szebbnek látni 
önmagad, elfogadni a hiányosságaid és 
boldogabban tükörbe nézni.



Ezek közül hármat itt, ebben a dokumentumban 
találsz, a többit emailben küldjük mindenkinek, aki 
megadja az email címét a 

www.popjohn.com/tukrom-tukrom-elemzes

webcímen.
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Még több infó, kutatás és örömteli pillanat itt:

www.popjohn.com

Éld át az örömteli pillanatokat minden nap

Popjohn.
PopJohn.

Fejezd ki a szereteted a legkülönfélébb módokon! 



De most ne mások, hanem saját magad felé! Gondold végig, 
hogy mi minden tesz téged boldoggá és éreztesd magaddal 
egész nap, hogy fontos vagy, hogy szeretve vagy! Ne állj meg 
egy ötletnél, próbálj ki minél több szeretet-formát! 

Írd össze, hogy nálad mi vált be az ötleteid közül, és máskor is 
használd bátran a listád! 



Meglátod, ez a gyakorlat milyen jótékony hatással lesz rád! :) 
Ha a lelkünk sütkérezik, attól fénylik igazán a külsőnk!


Szeretet-formák

Öltözz a mai napon különösen csinosan!



Semmi apropót nem kell hozzá találj, tedd meg pusztán az 
élmény kedvéért - és persze önmagadért! 



Kapd elő az egyik ünnepnapokra tartogatott ruhád, vedd fel a 
szebbik karórád, vagy kiegészítőd. Készítsd el gondosan a 
frizurád, borotválkozz meg vagy csinosítsd ki a szakállad! 



Tudatosan tegyél most azért, hogy jól érezd magad a 
bőrödben! 

Csinosan, csak úgy

A mai napon dobj egy puszit a tükörképednek!



Csináltál már ilyet? Mi lenne, ha most együtt kipróbálnánk? :) 


Elsőként vedd fel a szemkontaktust magaddal - mosolyogni, 
nevetni, sőt kacsintani is ér -, majd egyszerűen dobj egy 
puszit magadnak! Csinálj új, izgalmas dolgokat, amik rólad 
szólnak, és gyűjtsd ezeket az örömteli pillanatokat! Szabadon, 
könnyeden… 



Tudd, hogy megérdemled ezt a puszit! És ezer másikat is!


Puszi a tükörképednek


