
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 REGISTRATION FORM 

 MMaaiill  wwiitthh  CChheeqquuee  ttoo::  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --    
     PPlleeaassee  rreeggiisstteerr  mmee  ffoorr  tthhee  sseemmiinnaarr  ttiittlleedd  
     SSPPIIRRIITTUUAALL  AAWWAAKKEENNIINNGG  
 

     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  
    
  
        

    
                  
  
  MMaannkkiinndd  iiss  eennggaaggeedd  iinn  aann  eetteerrnnaall  
  qquueesstt  ffoorr  tthhee  ““ssoommeetthhiinngg  eellssee””  hhee    
    hhooppeess  wwiillll  bbrriinngg  hhiimm  hhaappppiinneessss,,    
            ccoommpplleettee  aanndd  uunneennddiinngg..  
  
            PPaarraammaahhaannssaa  YYooggaannaannddaa  
                  

  



SSPPIIRRIITTUUAALL  AAWWAAKKEENNIINNGG  

  

wwwwww..BBlliissssffuullllyyTTaaxxFFrreeee..ccoomm  
 
 

TTD International 

presents a   

sseemmiinnaarr  ttiittlleedd

  
MMooddeerrnn  lliiffee  hhaass  ffaaiilleedd  ttoo  mmeeeett  tthhee  hhuummaann  nneeeedd  
ffoorr  mmeeaanniinngg,,  lleeaavviinngg  tthhee  uurrggeenntt  qquueessttiioonnss  
uunnaannsswweerreedd::  ""WWhhaatt  iiss  rreeaallllyy  mmeeaanniinnggffuull  iinn  
lliiffee??””  ""WWhhaatt  iiss  ttrruullyy  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  mmee  ttoo  
aacchhiieevvee??""  
  
TThhee  eexxeerrcciisseess  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  wwoorrkkssoopp  ttiittlleedd  
SSppiirriittuuaall  AAwwaakkeenniinngg  wwiillll  eexxpplloorree  tthhee  
ttrraannssppeerrssoonnaall  ddiimmeennssiioonn  ooff  ggrroowwtthh,,  wwhheerree  tthhee  
iinnddiivviidduuaall  ffiinnddss  ppuurrppoossee  aanndd  mmeeaanniinngg  iinn  lliiffee..    
  
SSeemmiinnaarr  CCoonntteennttss                                                                    __  
  

  TTwwoo  DDiimmeennssiioonnss  ooff  GGrroowwtthh  
  TThhee  PPeerrssoonnaall  DDiimmeennssiioonn  
  ii--CCoonnsscciioouussnneessss  EExxeerrcciissee    
  TThhee  PPeerriiooddss  ooff  LLiiffee  
  QQuuaalliittyy  ooff  LLiiffee  SSccoorree  DDiiaaggrraamm  
  TThhee  TTrraannssppeerrssoonnaall  DDiimmeennssiioonn  ooff  GGrroowwtthh  
  PPuurrppoossee  iinn  LLiiffee  TTeesstt    
  WWhhaatt  iiss  YYoouurr  PPuurrppoossee  iinn  LLiiffee  EExxeerrcciissee  
  BBlloossssoommiinngg  ooff  tthhee  RRoossee  EExxeerrcciissee  
  SSeettttiinngg  MMeeaanniinnggffuull  GGooaallss    
  PPaatthhss  ttoo  SSppiirriittuuaall  AAwwaakkeenniinngg  

  

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  lliivveess  mmeeaanniinnggffuull  oorr  ssaattiissffyyiinngg  aatt  aa    
ddeeeeppeerr  lleevveell..  RReeppoorrttiinngg  aa  vvaagguuee  sseennssee  ooff  
““ssoommeetthhiinngg  mmiissssiinngg””,,  tthheeyy  bbeelliieevvee  tthheerree    
mmuusstt  bbee  mmoorree  ttoo  lliiffee..  
  
UUllttiimmaatteellyy  oonnllyy  ddiirreecctt  ccoonnttaacctt  wwiitthh  tthhee    
ttrraannssppeerrssoonnaall  ddiimmeennssiioonn  ooff  ggrroowwtthh  ccaann  
rreessttoorree  ppuurrppoossee  aanndd  mmeeaanniinngg  ttoo  lliiffee..    
  
DDrraawwiinngg  oonn  tthhee  mmeetthhooddss  aanndd  tteecchhnniiqquueess  ooff  
ttrraannssppeerrssoonnaall  ppssyycchhoollooggyy  tthhee  wwoorrkksshhoopp  iiss  
ddeessiiggnneedd  ttoo  aawwaakkeenn  yyoouu  ttoo  tthhee  ttrraannssppeerrssoonnaall    
oorr  ssppiirriittuuaall  ddiimmeennssiioonn  ooff  yyoouurr  lliiffee..  
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