
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 REGISTRATION FORM 

 MMaaiill  wwiitthh  CChheeqquuee  ttoo::  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --    
     PPlleeaassee  rreeggiisstteerr  mmee  ffoorr  tthhee  wwoorrkksshhoopp  ttiittlleedd  
     FINANCIAL FREEDOM    
 

     NNAAMMEE::                                                                                                              __                      
 
       AADDDDRREESSSS::                                                                                                    __          
 
                                                                                                                                           __        
 
                                                                                                                                           __              
 
   PPHHOONNEE  NNoo::                                                                                                  __        
   
     PPaayymmeenntt  ooff  tthhee  ffeeee  iiss  dduuee  wwiitthh  ccoommpplleetteedd  rreeggiissttrraattiioonn  ffoorrmm,,  wwiitthh    
     cchheeqquueess    mmaaddee  ppaayyaabbllee  ttoo  tthhee  ccoommppaannyy  nnaammee  iinn  tthhee  bbooxx  aabboovvee..  

  
  
  
  

  
  

TTTTDD  IInntteerrnnaattiioonnaall  hheellppss  iinnddiivviidduuaallss    
sseeeekkiinngg    bbootthh  ppeerrssoonnaall  aanndd  ssppiirriittuuaall  
ddeevveellooppmmeenntt  wwiitthhiinn  tthheeiirr  ffiinnaanncciiaall  

aanndd  wwoorrkkiinngg  lliivveess,,  tthhrroouugghh    
wwoorrkksshhooppss,,  wwoorrkkbbooookkss  aanndd      

ppeerrssoonnaall  ccoonnssuullttaannccyy..  
  
  
          

  

  
  

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??

  



FFIINNAANNCCIIAALL  FFRREEEEDDOOMM  

 

wwwwww..BBlliissssffuullllyyTTaaxxFFrreeee..ccoomm  
 
 

TTD International 

presents a   

wwoorrkksshhoopp  ttiittlleedd  

  

  
TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  wwoorrkksshhoopp  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  
pprroossppeeccttuuss  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                                                      __  
TThhiiss  uunniiqquuee  iinnvveessttmmeenntt  iinnvvoollvveess::  
11..  CCllaarriiffyyiinngg  wwhhaatt  ffiinnaanncciiaall  ffrreeeeddoomm  

  mmeeaannss  ttoo  yyoouu..  
22..  SSeelleeccttiinngg  ssuuiittaabbllee  iinnvveessttmmeennttss  ffoorr    

aacchhiieevviinngg  yyoouurr  ffiinnaanncciiaall  ggooaallss..  
  
TThhee  IInnvveessttmmeenntt                                                                            __  
IInn  YYOOUURRSSEELLFF  vviiaa  tthhee  wwoorrkksshhoopp!!  
AAssttuuttee  iinnvveessttoorrss  sshhoouulldd  eennrroollll    
iimmmmeeddiiaatteellyy..  
  
WWoorrkksshhoopp  CCoonntteennttss                                                              __  
  

  DDooeess  MMoonneeyy  MMaakkee  YYoouu  HHaappppyy??  
  VVooccaattiioonnaall  FFuullffiillllmmeenntt  
  WWiillll  AAllll  TThhee  DDoollllaarrss  PPlleeaassee  SSttaanndd  UUpp  
  LLiiffeessttyylleess  ooff  tthhee  CCoonntteenntteedd  
  WWhhoo  AArree  YYoouu  WWoorrkkiinngg  FFoorr??  
  CChhaammppaaggnnee  WWiisshheess  &&  CCaavviiaarr  DDrreeaammss  
  FFiinnaanncciiaall  IInnddeeppeennddeennccee  
  TThhee  WWiissee  SSqquuiirrrreell  PPllaann  
  PPeerrssoonnaall  TTaaxxeess  AArroouunndd  tthhee  WWoorrlldd  
  TToowwaarrddss  TThhoouugghhttffuull  SSppeennddiinngg  
  TTyyppeess  ooff  IInnvveessttmmeennttss  
  LLiivviinngg  TTaaxx  FFrreeee  
  FFrreeee  AAss  aa  BBiirrdd  


