
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 REGISTRATION FORM 

 MMaaiill  wwiitthh  CChheeqquuee  ttoo::  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --    
     PPlleeaassee  rreeggiisstteerr  mmee  ffoorr  tthhee  sseemmiinnaarr  ttiittlleedd  
     LLIIFFEE  PPUURRPPOOSSEE  CCOOAACCHHIINNGG    
 

     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    ffiinnaanncciiaall  ffrreeeeddoomm  aanndd    

vvooccaattiioonnaall  ffuullffuullllmmeenntt,,    
tthhrroouugghh  sseemmiinnaarrss,,    
ccoonnssuullttaannccyy  aanndd      

eeBBooookkss..  
  
  

  

  

  
        SSeemmiinnaarr  TTiittlleedd  
    
  
        

    
                  
  
AA  sseemmiinnaarr  ffoorr  ffiirrsstt  ttiimmee  jjoobb  sseeeekkeerrss,,  
  tthhoossee  iinn  ccaarreeeerr  ttrraannssiittiioonn,,  rreettiirreeeess  
    oorr  ggrroowwtthh  oorriieennttaatteedd  iinnddiivviidduuaallss  
                sseeaarrcchhiinngg  ffoorr  vvooccaattiioonnaall  
                                    ffuullffiillllmmeenntt..  

  



LLIIFFEE  PPUURRPPOOSSEE  CCOOAACCHHIINNGG  

  

wwwwww..BBlliissssffuullllyyTTaaxxFFrreeee..ccoomm  
 
 

TTD International 

presents a   

sseemmiinnaarr  ttiittlleedd  

  

  
LLiiffee  PPuurrppoossee  CCooaacchhiinngg  ccaann  hheellpp  yyoouu  ddiissccoovveerryy  
yyoouurr  ttrruuee  vvooccaattiioonnaall  ccaalllliinngg  iinn  lliiffee,,  aanndd  ccrreeaattee  aa  
mmeeaanniinnggffuull  aanndd  ffuullffiilllliinngg  ccaarreeeerr  tthhaatt  ssaattiissffiieess    
yyoouurr  ddeeeeppeerr  lliiffee  ppuurrppoossee..    
  
LLiiffee  ppuurrppoossee  ccooaacchhiinngg  iinnccoorrppoorraatteess  bbuutt  ggooeess    
bbeeyyoonndd  ccaarreeeerr  ccoouunnsseelliinngg  bbyy  iinncclluuddiinngg  tthhee    
ttrraannssppeerrssoonnaall  ddiimmeennssiioonn  ooff  ggrroowwtthh..  
  
SSeemmiinnaarr  CCoonntteennttss                                                                    __  
  

  WWhhoo  CCaann  BBeenneeffiitt  ffrroomm  LLiiffee  PPuurrppoossee  
CCooaacchhiinngg??  

  OOvveerrvviieeww::  TThhee  CCooaacchhiinngg  PPrroocceessss  
  TTwwoo  DDiimmeennssiioonnss  ooff  GGrroowwtthh    
  TThhee  PPeerrssoonnaall  DDiimmeennssiioonn  
  ii--CCoonnsscciioouussnneessss  eexxeerrcciissee  
  TThhee  PPeerriiooddss  ooff  LLiiffee  
  QQuuaalliittyy  ooff  LLiiffee  SSccoorree  DDiiaaggrraamm  
  TThhee  TTrraannssppeerrssoonnaall  DDiimmeennssiioonn  
  PPuurrppoossee  iinn  LLiiffee  TTeesstt    
  WWhhaatt  iiss  yyoouurr  ppuurrppoossee  iinn  wwoorrkkiinngg??  
  TThhee  FFlloowweerr  DDiiaaggrraamm::  CCoollllaattiinngg  aallll  tthhee  
IInnggrreeddiieennttss  ffoorr  mmeeaanniinnggffuull  wwoorrkk  

  WWhhaatt  iiss  YYoouurr  VVooccaattiioonnaall  CCaalllliinngg..  
  MMyy  PPeerrffeecctt  JJoobb::  WWrriittiinngg  YYoouurr  OOwwnn  JJoobb  
AAddvveerrttiisseemmeenntt  

  

TTWWOO  DDIIMMEENNSSIIOONNSS  OOFF  GGRROOWWTTHH                      __  
TThheerree  aarree  ttwwoo  ddiimmeennssiioonnss  ooff  ggrroowwtthh::  tthhee  
PPeerrssoonnaall  aanndd  TTrraannssppeerrssoonnaall  DDiimmeennssiioonn..    
  
IInn  tthhee  ppeerrssoonnaall  ddiimmeennssiioonn  ooff  ggrroowwtthh    
iinnddiivviidduuaallss  ssttrriivvee  aafftteerr  ggooaallss  ssuucchh  aass  ccaarr,,  
hhoouussee,,  ffaammiillyy,,  eedduuccaattiioonn,,  rroommaannccee,,  ffiinnaannccee,,  
ccaarreeeerr  eettcc..    
  
IInn  ssppiittee  ooff  aallll  tthhee  oouuttwwaarrdd  ssiiggnnss  ooff    
ssuucccceessss,,  ssoommee  iinnddiivviidduuaallss  ddoo  nnoott  ffiinndd    
tthheeiirr  wwoorrkk  mmeeaanniinnggffuull  oorr  ssaattiissffyyiinngg  aatt  aa    
ddeeeeppeerr  lleevveell..  RReeppoorrttiinngg  aa  vvaagguuee  sseennssee  ooff  
““ssoommeetthhiinngg  mmiissssiinngg””,,  tthheeyy  bbeelliieevvee  tthheerree    
mmuusstt  bbee  mmoorree  ttoo  lliiffee..  
  
TThhee  ttrraannssppeerrssoonnaall  ddiimmeennssiioonn  ooff  ggrroowwtthh    
iiss  wwhheerree  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ffiinnddss  ppuurrppoossee  aanndd    
mmeeaanniinngg  iinn  wwoorrkk  aanndd  lliiffee  iinn  ggeenneerraall..  WWoorrkk  
iiss  nnooww  sseeeenn  aass  aa  vvooccaattiioonnaall  ccaalllliinngg..    
  
IInnvvoollvviinngg  aa  ddeeeeppeerr  pprroocceessss  ooff  sseellff--ddiissccoovveerryy  
tthhrroouugghh  gguuiiddeedd  iimmaaggeerryy,,  lliiffee  ppuurrppoossee    
ccooaacchhiinngg  ccaann  hheellpp  iinnddiivviidduuaallss  ffiinndd  ddeessttiinnyy    
aanndd  mmiissssiioonn  tthhaatt  lliieess  bbeeyyoonndd  tthheemmsseellvveess,,    
aanndd  uullttiimmaatteellyy  ttoo  wwoorrkk  tthhaatt  ssaattiissffiieess  tthhee  ssoouull..    


	TTD International helps individuals
	seeking  financial freedom and
	vocational fulfullment,
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