Marc Angenent

Het Porno Pact programma is een volledige digitale zelfhulpcursus gecombineerd met online
coaching. We combineren ons Porno Pact programma met een Partner Programma en een Relatie
Programma. Met deze 3in1 aanpak zijn we de enige in Nederland.

Het Porno Pact Programma

Het Partner Programma
Het Relatie Programma
Praktisch Programma

Ons Porno Pact programma is een innovatieve ervaring. Ook als je al een aantal (mislukte)
afkickprogramma’s hebt gevolgd, dit programma biedt je inzichten, vaardigheden en innerlijke kracht
om boven porno invloeden te leren staan met behoud van gezonde seksuele prikkels en opwinding.
Het Porno Pact coaching programma is een 3in1 programma:
1. Het Porno Pact programma.
Dit programma bevat modules om jou als coachee stap voor stap weerbaar te maken tegen
het pornokijken.
2. Het Partner Programma.
In het Partner Programma betrekken we je partner, leggen we uit hoe porno kijken werkt en
waarom en krijgt je partner gelegenheid om haar verhaal te doen.
3. Het Relatie Programma.
Met dit programma adviseren we je als stel om een gezonde en fijne seksuele relatie op te
bouwen.
De drie programma’s worden ondersteund door een Praktisch Programma waarin we opdrachten
geven en huiswerk.
We zijn er nog niet:
A. Het pakket bevat de mogelijkheid om online te spreken met mij na elk hoofdstuk, zowel de
coachee als de partner. Met een chat of skype gesprek kun je de puntjes op de i zetten
alvorens verder te gaan met het volgende hoofdstuk.
B. Het programma is niet automatisch maar wordt persoonlijk verzonden waarbij je dus zelf het
tempo bepaalt.

“Het lijkt wel of mijn hersenen een pact hebben gesloten met de porno!”
De Porno Pact e-cursus is niet tegen seksuele prikkels, seksuele gevoelens
of tegen seksuele opwinding. We leren je niet om je seksualiteit los te
laten, maar om de porno los te laten.
Je hersenen reageren normaal op seksprikkels, maar de prikkelbron waaruit je put is niet normaal.
Wat leer je?
- Weerbaarheid tegen ongezonde pornoprikkels.
- Porno ten diepste begrijpen.
- Je seksuele relatie begrijpen.
- Een gezonde intieme relatie opbouwen.
- Een gezonde seksuele levensstijl ontwikkelen.
Wat leert je partner?
- Porno begrijpen.
- Het functioneren van de hersenen begrijpen.
- Je man begrijpen.
- Vragen en antwoorden.
Het programma is gericht op denk- en gedragsverandering en niet op tips en tricks!
Deelnemers (coachee’s) komen vanuit allerlei omstandigheden. Voorgangers en gemeenteleden,
christenen en niet-christenen, rijk en arm, man en vrouw, single of getrouwd, jong en op leeftijd en
geschoold of minder geschoold.
We weten dat je vermoedelijk een druk leven hebt en mogelijk een gezin, daarom is het hele
programma digitaal ontwikkeld en volgt het jouw tempo.
Wij zien het Porno Pact programma niet als een auto-rijexamen waarvoor je in één keer moet
slagen, maar als een levensveranderend proces dat je weerbaar maakt. Wij geloven niet alleen in
afleren, maar vooral in het aanleren van een gezonde seksuele levensstijl te midden van een
pornocultuur.
Wie je ook bent als deelnemer, wat wij zoeken is motivatie! We richten ons niet op intelligentie of
studiekwaliteiten maar op MOTIVATIE.
Motivatie betekent:
1. Stappen willen zetten om te veranderen.
2. Negatief gedrag loslaten.
3. Positief gedrag omarmen.
4. Bereidheid om niet op te geven.

Het Porno Pact programma is volledig digitaal:
Dat betekent dat je niet hoeft te reizen naar ons kantoor.
Het betekent ook dat je thuis in je eigen tempo en in je eigen omgeving kunt veranderen.
Het betekent vooral dat je op je eigen plek (of waar je dan ook het meeste porno kijkt) zal moeten
leren omgaan met je ‘verleidingen’. Een mondeling gesprek of behandeling in groepsverband is
daarom niet beter of zinvoller dan online coaching, omdat je ook na een gesprek of groepsgesprek
weer teruggaat naar je eigen huis waar het plaatsvindt.

Het Porno Pact programma kent geen einddatum. We staan altijd tot je beschikking. Je
volgt geen studieprogramma met een eindexamen, maar je gaat op pad om je denken en
gedrag te veranderen.
We laten je niet vallen en staan altijd tot je beschikking.

De vragen die deelnemers mij stellen zijn:
1. Zijn mijn hersenen ziek?
2. Hoe kan het dat mijn hersenen mijn lichaam dusdanig manipuleren dat het lijkt alsof ik keer
op keer porno ‘moet’ kijken terwijl ik dat niet wil?
3. Waarom lijken mijn gevoelens van schuld, zonde, falen, geen goed christen zijn en het besef
dat ik mijn partner pijn doe niet krachtig genoeg om mij los te maken van de
pornoverslaving?
Het antwoord:
Je hersenen zijn niet ziek, ze reageren zoals ze behoren te reageren op seksprikkels. Als jouw
hersenen niet zouden reageren op seksprikkels dan is er pas iets mis met je. Verslaving zorgt ervoor
dat je dingen doet die je niet wilt. De pornografie is een wereldwijde business met als doel om heel
veel geld te verdienen. Net als de drugshandel. Er gaat miljarden in om en of gebruikers eronder
lijden of doodgaan interesseert ze niets. In de pornografie net zo. De porno-industrie beïnvloedt jou
met primitieve seksprikkels zodat je verslaafd raakt aan de opwindingsstof dopamine. Omdat het je
ontbreekt aan kennis en inzichten ben je nog niet in staat om krachtig de porno opzij te schuiven.

We bieden jou gratis hulpmiddelen aan zodat je NU kunt beginnen met de eerste stappen. Download
deze hulpmiddelen en begin vandaag nog met de eerste dag van een pornovrij leven en een gezonde
seksuele relatie.
Hulpmiddelen:
Lees ons advies aan jou over het betrekken van je partner in dit programma.
Download: Betrokkenheid Partner.
Gebruik deze brief om aan haar te geven als je gaat vertellen dat je porno kijkt.
Download: Aan de Partner.
Heb je besloten om een van de belangrijkste stappen in je leven te zetten? Motiveer je besluit en email je motivatiebrief naar mij. De hoeveelheid coachee’s die ik kan coachen is beperkt, dus ik
accepteer alleen goed gemotiveerde deelnemers.
Download: Motivatiebrief Coachee.
Het is belangrijk dat ook je partner motiveert waarom zij samen met jou wil investeren in jouw
herstelprogramma.
Download: Motivatiebrief Partner.
Heb jij als coachee of partner eerst behoefte om te chatten met mij? Maak dan een chatafspraak via
het contactformulier.
Jullie kunnen jullie motivatiebrieven sturen naar depassiecoachnederland@gmail.com.
Ik beantwoord jullie motivatiebrieven met acceptatie of geen motivatie.
Bij acceptatie ga ik graag de coaching met jullie aan en kunnen jullie het programma aanschaffen
waarna het programma van start zal gaan.

Dit ons aanbod:
Het Porno Pact programma.
Het Partner programma.
Het Relatie Programma.
Het Praktische programma.
Online coaching voor coachee en partner.
Permanente coaching zonder einddatum.
Flexibel tempo.
Dit is de waardebepaling van het 3in1 Porno Pact programma. Het is vergeleken met andere
programma’s, de tijdsinvestering van de coach, de uren aan online coaching, permanente coaching
na het programma (zonder einddatum) en de kwaliteit van de inhoud:
Het Porno Pact programma
Het Partner programma
Het Relatie Programma
Het Praktische programma Online coaching voor coachee en partner
Permanente coaching zonder einddatum
Flexibel tempo
Totaal aan waardering

- € 895,- € 395,- € 495,- € 95,- € 1785,- (uitgaande van 20 reguliere gesprekstarief
uren)
- € 892,50 (lastig te waarderen, uitgaande van 10
reguliere gesprekstarief uren)
-__________
€ 4557,50

MAAR
Mijn geloof in en visie voor dit programma is ook wat waard.
En dat wordt er weer afgetrokken. 😊

DAAROM
Mijn aanbod voor jou

€ 2557,50

Na eventuele acceptatie van jullie motivatiebrieven ontvang je een code waarmee je nog een extra
verrassingsaftrek krijgt van dit bedrag. Een aanzienlijke korting als waardering voor je stap om dit
programma te beginnen!

