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""TTwwoo  ooff  tthhee  pprriimmaarryy  ggooaallss  ooff  tthhee  pprroossppeerriittyy  ccoonnsscciioouuss  ppeerrssoonn  aarree  
ffiinnaanncciiaall  ssaattiissffaaccttiioonn  aanndd  ffiinnaanncciiaall  iinnddeeppeennddeennccee..  FFiinnaanncciiaall  ssaattiissffaaccttiioonn  iiss  

eennjjooyyiinngg  tthhee  mmoonneeyy  yyoouu  nnooww  hhaavvee,,  aanndd  ffeeeelliinngg  ccoommffoorrttaabbllee  aanndd  sseeccuurree  
aabboouutt  yyoouurr  lliiffee..  FFiinnaanncciiaall  iinnddeeppeennddeennccee  iiss  hhaavviinngg  eennoouugghh  mmoonneeyy  ttoo  ddoo  
wwhhaatt  yyoouu  wwaanntt  ttoo  ddoo,,  wwiitthhoouutt  ccoonncceerrnn  aabboouutt  hhaavviinngg  ttoo  eeaarrnn  aannyy  mmoorree""  

  
MMoonneeyy--LLoovvee  bbyy  JJeerrrryy  GGiilllleess  

  
 

  
  

  
FFIINNAANNCCIIAALL  

  
FFRREEEEDDOOMM  
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PREFACE 
  
  TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  wwoorrkkbbooookk  iiss  ttoo  hheellpp  yyoouu  aattttaaiinn  ffiinnaanncciiaall  
ffrreeeeddoomm..  IIff  yyoouu  aarree  iinntteerreesstteedd  iinn  tthhiiss  cchhaalllleennggee  tthheerree  iiss  aann  eexxcciittiinngg  
iinnvveessttmmeenntt  ooppppoorrttuunniittyy  aavvaaiillaabbllee::  
    

--  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  --  
  
PPrroossppeerriittyy  UUnnlliimmiitteedd,,  aa  ffuunndd  wwhhoossee  ggrroowwtthh  hhaass  ddeeffiieedd  
ggrraavviittyy  ssiinnccee  iinncceeppttiioonn  iiss  ooppeenn  ttoo  aallll  pprroossppeeccttiivvee  iinnvveessttoorrss..  
HHiigghhlliigghhttss  ooff  tthhee  pprroossppeeccttuuss  aarree  oouuttlliinneedd  bbeellooww  
  

  TThhee  IInnvveessttoorr                                                                                                                                                          __  
  WWoouulldd  yyoouu  ssttoopp  wwoorrkk  ttoommoorrrrooww  iiff  nnoott  ffoorr  tthhee  mmoonneeyy??  
  WWoouulldd  yyoouu  lliikkee  ttoo  bbee  rriicchh  aanndd  ffiinnaanncciiaallllyy  iinnddeeppeennddeenntt??  
  RRaatthheerr  tthhaann  ppoosssseessssiinngg  mmoonneeyy  aarree  yyoouu  ppoosssseesssseedd  bbyy  iitt??  
  AArree  yyoouu  ccoommppuullssiivveellyy  ssppeennddiinngg  yyoouurr  mmoonneeyy  oonn  tthhiinnggss  tthhaatt  
pprroovviiddee  oonnllyy  tteemmppoorraarryy  pplleeaassuurree??  

  IIss  eeaarrnniinngg  mmoonneeyy  aann  oobbsseessssiioonn  rraatthheerr  tthhaann  ffuunn??  
  AArree  yyoouu  sskkiimmppiinngg  aanndd  hhooaarrddiinngg  aawwaayy  mmoonneeyy,,  wwaaiittiinngg  ffoorr  
rreettiirreemmeenntt  bbeeffoorree  yyoouu  ssttaarrtt  lliivviinngg??  

  WWoouulldd  yyoouu  lliikkee  ttoo  lliivvee  ttaaxx--ffrreeee??  
IInnvveessttmmeenntt  OObbjjeeccttiivveess                                                                                                                            __  

11..  CCllaarriiffyy  wwhhaatt  ffiinnaanncciiaall  ffrreeeeddoomm  mmeeaannss  ttoo  yyoouu..  
22..  SSeelleeccttiinngg  ssuuiittaabbllee  iinnvveessttmmeennttss  ffoorr  aacchhiieevviinngg  yyoouurr  ffiinnaanncciiaall  

ggooaallss..  
TThhee  IInnvveessttmmeenntt                                                                                                                                                  __      

IInn  YYOOUURRSSEELLFF  vviiaa  tthhiiss  wwoorrkkbbooookk..    
AAssttuuttee  iinnvveessttoorrss  pplleeaassee  pprroocceeeedd  ttoo  TTooppiicc  11  nnooww..      
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1: INTRODUCTION 
  
WWhhaatt  IIss  FFiinnaanncciiaall  FFrreeeeddoomm??  
  
  MMoonneeyy  iiss  aa  mmeeaannss  ttoo  aann  eenndd..  IInn  tthhee  mmiiddsstt  ooff  ddaayy--ttoo--ddaayy  lliivviinngg  iitt  iiss  
eeaassyy  ttoo  bbeeccoommee  iimmmmeerrsseedd  iinn  tthhee  mmeeaannss,,  aanndd  lloooossee  ssiigghhtt  ooff  tthhee  ddeessttiinnaattiioonn..  
YYoouu  tthheenn  bbeeccoommee  aa  ssllaavvee  ttoo  mmoonneeyy,,  rraatthheerr  tthhaann  mmaasstteerr  oovveerr  iitt..  
  IIss  mmoonneeyy  ssuuppppoorrttiinngg  yyoouurr  ddeeeeppeerr  lliiffee  ppuurrppoossee  aanndd  ggooaallss,,  oorr  aarree  yyoouu  
wwoorrkkiinngg  iinn  aa  rroouuttiinnee,,  bboorriinngg  jjoobb  mmeerreellyy  eeaarrnniinngg  mmoonneeyy  ttoo  ssuurrvviivvee??  DDoo  
yyoouu  wwoorrrryy  aabboouutt  yyoouurr  ffiinnaanncciiaall  sseeccuurriittyy  bbyy  aannxxiioouussllyy  hhooaarrddiinngg  aawwaayy  
mmoonneeyy  iinn  ""nneesstt  eegggg""  ssaavviinngg  pprrooggrraammmmeess,,  ttaakkiinngg  lliiffee  ttoooo  sseerriioouussllyy,,  aanndd  
hhooppiinngg  ffoorr  tthhee  ddaayy  wwhheenn  yyoouu  ccaann  rreellaaxx  aanndd  eennjjooyy  yyoouurr  mmoonneeyy??  OOrr  iiss  
ssppeennddiinngg  mmoonneeyy  aa  bbaallmm  ffoorr  lliiffee''ss  ddiissaappppooiinnttmmeennttss  aanndd  ffrruussttrraattiioonnss??  IIss  
tthheerree  aann  eemmppttiinneessss  iinnssiiddee  tthhaatt  mmoonneeyy  ccaannnnoott  ffiillll??    
  TThhiiss  wwoorrkkbbooookk  wwiillll  hheellpp  yyoouu  aattttaaiinn  ffiinnaanncciiaall  ffrreeeeddoomm,,  ttoo  bbeeccoommee  
tthhee  mmaasstteerr  rraatthheerr  tthhaann  tthhee  ssllaavvee  oovveerr  yyoouurr  mmoonneeyy..  FFiinnaanncciiaall  ffrreeeeddoomm  iiss  
ppoossssiibbllee  eeiitthheerr  rriicchh  oorr  ppoooorr,,  ssiinnccee  iitt  ddeeppeennddss  oonn  yyoouurr  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  
mmoonneeyy  rraatthheerr  tthhaann  hhooww  mmuucchh  ooff  iitt  yyoouu  hhaavvee..    
  TThhee  ttiimmee  yyoouu  ssppeenndd  nnooww  iinn  eexxaammiinniinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssiiddee  ooff  yyoouurr  
lliiffee,,  ccoouulldd  bbee  tthhee  ssttaarrtt  ooff  aa  sshhiifftt  ffrroomm  eeaarrnniinngg  mmoonneeyy  ttoo  lliivvee  rraatthheerr  tthhaann  
lliivviinngg  ttoo  eeaarrnn  mmoonneeyy,,  ffrroomm  ccoommppuullssiivvee  ccoonnssuummppttiioonn  ttoo  tthhoouugghhttffuull  
ssppeennddiinngg,,  ffrroomm  hhooaarrddiinngg  mmoonneeyy  lliikkee  aa  mmiisseerr  ttoo  eennjjooyyiinngg  iitt  nnooww..  
  TThhee  sseellff--rreefflleeccttiioonn  eexxeerrcciisseess  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  wwoorrkkbbooookk  aarree  eesssseennttiiaall  
iiff  yyoouu  aarree  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  iiff  yyoouurr  ccuurrrreenntt  ffiinnaanncciiaall  ssiittuuaattiioonn  iiss  iinn  aalliiggnnmmeenntt  
wwiitthh  wwhhaatt  yyoouu  vvaalluuee  aanndd  ffiinndd  mmoosstt  mmeeaanniinnggffuull  iinn  lliiffee..  TThhee  mmoorree  eeffffoorrtt  
yyoouu  ppuutt  iinnttoo  tthhee  eexxeerrcciisseess,,  tthhee  ggrreeaatteerr  wwiillll  bbee  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  
wwoorrkkbbooookk..    
  
DDooeess  MMoonneeyy  MMaakkee  YYoouu  HHaappppyy??  
  
  HHooww  iimmppoorrttaanntt  iiss  mmoonneeyy  iinn  aacchhiieevviinngg  hhaappppiinneessss??  DDoo  yyoouu  hhaavvee  ttoooo  
mmuucchh  oorr  ttoooo  lliittttllee??    CCaann  yyoouu  bbee  hhaappppyy  eeiitthheerr  rriicchh  oorr  ppoooorr??  IItt  mmaayy  bbee  ttiimmee  
yyoouu  ttooookk  yyoouurr  tteemmppeerraattuurree  oonn  tthheessee  qquueessttiioonnss..    
  TTrryy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  eexxeerrcciissee..  
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Exercise:1 Which of the columns 1 to 5 best describes the 
quality of your life right now? When you have made 

your selection, enter a number from 1 to 5 in the space below the 
table. 
  

11  22  33  44  55  
  

UUnnccoommffoorrttaabbllee  
  

TTiirreedd  
  

IInnccoommpplleettee  
  

FFrruussttrraatteedd  
  

FFeeaarrffuull  
  

FFrreeqquueennttllyy  
LLoonneellyy  

  
AAnnggrryy  

  
IInnsseeccuurree  

  

  
DDiissssaattiissffiieedd  

  
SSeeeekkiinngg  

  
NNoott  EEnnoouugghh  

  
RReellaattiioonnsshhiippss  

ccoouulldd  bbee  
bbeetttteerr  

  
CCooppiinngg  

  
GGeettttiinngg  bbeetttteerr  

  
NNoott  vveerryy  

pprroodduuccttiivvee  
  

NNeeeedd  
RReeaassssuurraannccee  

  

  
CCoonntteenntt  

  
DDooiinngg  OOKK  

  
AAvveerraaggee  

  
AAcccceeppttaabbllee  

  
SSoommeettiimmeess  

hhaappppyy  
SSoommeettiimmeess  

bblluuee  
  

SSttaabbllee  
  

NNoorrmmaall  
  

FFeeww  RRiisskkss  
  

FFiittttiinngg  iinn  
  

  
HHaappppyy  

  
GGrroowwiinngg  

  
SSaattiissffiieedd  

  
PPrroodduuccttiivvee  

  
RReellaaxxeedd  

  
EEffffiicciieenntt  

  
TTiimmee  

aavvaaiillaabbllee  
  

FFuunn  
  

SSeeccuurree  
  

  
JJooyyoouuss  

  
EEnntthhuussiiaassmm  

  
FFuullffiilllleedd  

  
OOvveerrfflloowwiinngg  

  
EEccssttaattiicc  

  
PPoowweerrffuull  

  
MMaakkiinngg  aa  
ddiiffffeerreennccee  

  

  
  
MMyy  QQuuaalliittyy  ooff  LLiiffee  SSccoorree  ==    ____________________                          
    
  
  
  

                                                                                      
  
  
11  AAddaapptteedd  ffrroomm  YYoouurr  MMoonneeyy  oorr  YYoouurr  LLiiffee,,    
bbyy  JJ  DDoommiinngguueezz  &&  VV  RRoobbiinn,,  VViikkiinngg  
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SSoo  wwhhaatt  iiss  yyoouurr  ssccoorree??  IIff  iitt  iiss  33  oorr  mmoorree  ccoonnggrraattuullaattiioonnss,,  yyoouu  aarree  
aabboovvee  aavveerraaggee!!  
  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ttaabbllee  sshhoowwss  tthhee  aavveerraaggee  ssccoorree  vveerrssuuss  mmoonntthhllyy  ssaallaarryy  
ffoorr  aa  ssuurrvveeyy  ddoonnee  iinn  tthhee  UUSS..  
  
  
MMoonntthhllyy  
IInnccoommee  (($$))  

00  --  11000000  11000011  --  22000000  22000011  --  33000000  33000011  --  44000000  >>44000000  

  
AAvveerraaggee  
QQuuaalliittyy  ooff  
LLiiffee  SSccoorree  

  
  

22..8811  

  
  

22..7777  

  
  

22..8844  

  
  

22..8866  

  
  

22..6633  

  
  TThhee  ttaabbllee  ssuuggggeessttss  tthhee  ppuurrssuuiitt  ooff  wweeaalltthh  pprroovviiddeess  nnoo  gguuaarraanntteeeess  ffoorr  
hhaappppiinneessss..  IInn  ffaacctt  ffiinnaanncciiaall  ffrreeeeddoomm  iiss  ddeeppeennddeenntt  oonn  yyoouurr  rreellaattiioonnsshhiipp  
wwiitthh  mmoonneeyy,,  rraatthheerr  tthhaann  mmoonneeyy  iittsseellff,,  aanndd  aa  hhaappppyy  rreellaattiioonnsshhiipp  mmaayy  bbee  
mmoorree  aann  aattttiittuuddee  tthhaann  aa  mmoonneeyy  pprroobblleemm..  IInn  ffaacctt  tthheerree  iiss  oonnee  tthhiinngg  mmoonneeyy  
ccaannnnoott  ssoollvvee,,  aanndd  tthhaatt  iiss  ffiinnaanncciiaall  pprroobblleemmss!!      
  
FFrreeee  AAss  AA  BBiirrdd  
  

IImmaaggiinnee  yyoouu  aarree  aa  bbiirrdd  wwiitthh  aallll  tthhee  ccaappaabbiilliittiieess  ooff  fflliigghhtt..  WWhhaatt  aarree  
yyoouu  ddooiinngg  nnooww,,  ssooaarriinngg  hhiigghh  oonn  tthhee  wwiinnggss  ooff  ffiinnaanncciiaall  ffrreeeeddoomm  oorr  
ppeerrcchheedd  oonn  tthhee  ggrroouunndd  ccaaggeedd  iinn  ffiinnaanncciiaall  ssllaavveerryy??  
  RRiicchhaarrdd  BBaacchh  tteellllss  tthhee  ssttoorryy  ooff  aa  sseeaagguullll  ccaalllleedd  JJoonnaatthhaann  
LLiivviinnggssttoonn,,  wwhhoo  mmaannaaggeedd  ttoo  oovveerrccoommee  sseellff  iimmppoosseedd  lliimmiittaattiioonnss  ttoo  
bbeeccoommee  tthhee  ffaasstteesstt  sseeaagguullll  iinn  tthhee  fflloocckk..  SSooaarriinngg  hhiigghh  aabboovvee  tthhee  ootthheerr  
sseeaagguullllss  hhee  aattttaaiinneedd  ssppeeeeddss  tthhee  ootthheerrss  ccoouulldd  nnoott  bbeelliieevvee,,  eevveenn  tthhoouugghh  hhee  
ppoosssseesssseedd  tthhee  ssaammee  ccaappaabbiilliittiieess  aass  tthheemm..  
  YYoouu  ttoooo  ccaann  jjooiinn  hhiimm,,  ffllyyiinngg  hhiigghh  oonn  tthhee  wwiinnggss  ooff  ffiinnaanncciiaall  
ffrreeeeddoomm..  YYoouurr  ffiinnaanncciiaall  wwiinnggss  aarree  ttwwooffoolldd..  
  OOnn  oonnee  wwiinngg  iiss  yyoouurr  eeaarrnniinnggss..  IIff  yyoouu  aarree  bbeeiinngg  ppaaiidd  ffoorr  wwoorrkk  tthhaatt  
yyoouu  wwoouulldd  ggllaaddllyy  ddoo  ffoorr  nnootthhiinngg,,  yyoouu  hhaavvee  oonnee  ooff  tthhee  wwiinnggss  ooff  ffiinnaanncciiaall  
ffrreeeeddoomm  ffiirrmmllyy  iinn  ppllaaccee..  WWhhaatt  wwoouulldd  tthhiiss  ttyyppee  ooff  wwoorrkk  llooookk  lliikkee  ffoorr  yyoouu??  
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  OOnn  tthhee  sseeccoonndd  wwiinngg  iiss  yyoouurr  ssppeennddiinngg..    
  IIff  yyoouu  hhaavvee  eennoouugghh  mmoonneeyy  ttoo  aaffffoorrdd  tthhee  nneecceessssiittiieess  aanndd  ccoommffoorrttss  ttoo  
lliivvee  aa  ffuullll  aanndd  iinntteerreessttiinngg  lliiffee,,  wwiitthh  eennoouugghh  lleefftt  oovveerr  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  
ffiinnaanncciiaall  ggooaallss  tthhaatt  wwoouulldd  mmaakkee  lliiffee  wwoorrtthhwwhhiillee,,  yyoouu  hhaavvee  tthhee  sseeccoonndd  
wwiinngg  iinn  ppllaaccee..  HHooww  mmuucchh  wwoouulldd  tthhiiss  bbee  ffoorr  yyoouu??    
  WWiitthh  bbootthh  wwiinnggss  oouuttssttrreettcchheedd,,  yyoouu  aarree  nnooww  ffllyyiinngg  hhiigghh  oonn  tthhee  
wwiinnggss  ooff  ffiinnaanncciiaall  ffrreeeeddoomm..  
  OOnn  tthhee  nneexxtt  ppaaggee  ttiittlleedd  ""FFrreeee  AAss  AA  BBiirrdd"",,  yyoouu  wwiillll  ssuummmmaarriissee  wwhhaatt  
ffiinnaanncciiaall  ffrreeeeddoomm  mmeeaannss  ttoo  yyoouu  iinn  tteerrmmss  ooff  eeaarrnniinnggss,,  ssppeennddiinngg  aanndd  
ssaavviinnggss..  
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