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สุขภาพจิตดีด้วยกระเป๋าสตางค์ ใบเดียว
ถ้ าบอกว่า กระเป๋ าสตางค์ใบเดียวมีอานาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ จะเชื่อไหม จะมี 2คาตอบ
1. ไม่เชื่อ
2. เชื่อ
มันคือความลับรู้กนั เฉพาะในหมู่เศรษฐี ญี่ปนเท่
ุ่ านัน(จี
้ น) กระเป๋ าสตางค์มีอานาจอะไรบางอย่างที่
เหนือกว่าการเป็ นเพียงของใช้ ธรรมดา การเคลื่อนไหวของเงินในมือ คือรูปแบบการดาเนินชีวิตของตัว
เราเอง
- ใช่เงินแบบไม่บนั ยะบันยัง
เงินในมือลดลงฮวบ
- ใช้ อย่างกระเหม็ดกระแหม่

ไม่ค่อยสิ ้นเปลื ้อง แต่เงินในมือจะแปด
เปื อ้ นคราบตระหนี่

- ใช้ เงินคานึงถึงอนาคต

ก็จะได้ ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต

อยากเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตให้ มีเงินใช้ มากขึ ้นก็ลองเปลี่ยนกระเป๋ าสตางค์ ๆ สวย หรู ดูมีสไตล์ ราคา
แพง กระเป๋ าจะช่วยปรับอารมณ์ในการใช้ เงินอย่างเหมาะสมโดยธรรมชาติ เช่นอยากหาเงินธนบัตรที่มี
ค่า อัตราสูงๆ แบงค์ ใหม่ ๆ มาใส่ เรี ยงลาดับสวยงาม เพียงแค่นี ้ก็มีความสุข การใช้ เงินก็จะถนอมมาก
ขึ ้น อยากให้ เงินอยู่ในกระเป๋ านาน ๆ มากกว่าการนาไปใช้ เวลาเปิ ดกระเป๋ าก็ทะนุถนอม อยากใช่
กระเป๋ าใบนี ้นาน ๆ (ถ้ าของถูกเปลี่ยนบ่อย เสียเงินบ่อย) นอกจากนี ้ยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของเรา
ด้ วย ดังนัน้ กระเป๋ าสตางค์ จึงมิใช่เพียงเป็ นอุปกรณ์เก็บเงิน เครื่ องประดับ ของใช้ ประจาวัน แต่เป็ น
1. เครื่ องมือสร้ างโอกาส ค.ส.พ. ระหว่างเรากับเงิน
2. สร้ างภาพลักษณ์ให้ กบั ผู้ใช้
3. กระตุ้นแรงจูงใจเปลี่ยนแปลงอนาคตให้ ดีขึ ้น
4. เป็ นสถานที่ต้อนรับเงินเข้ ามาพักพิง
5. สร้ างพลังจิตปรับพฤติกรรมให้ เหมาะสมกับการเงินในอนาคต
6. ส่งเสริมสุขภาพจิตให้ กบั ผู้เป็ นเจ้ าของกระเป๋ าสตางค์ ร่าเริง แจ่มใส ทุกครัง้ เปิ ดกระเป๋ า
สตางค์ แล้ วมีเงินใช้ ตลอดเวลา
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ลักษณะกระเป๋ าสตางค์ที่ควร ปป. มาใช้ ต้องเป็ นรู ปทรงยาว แบน รี เมื่อใส่เงินแล้ วไม่พบั คอหัก
รูปทรงของแบ็งค์ต้องอยู่อย่างเดิม หากใส่กระเป๋ าหนังพับแบบ ผช. เมื่อใส่กระเป๋ ากางเกงหลัง เวลานัง่
จะนัง่ ทับบุคคลที่อยู่ในรูปแบ็งค์ ซึง่ เป็ นบุคคลที่เราเคารพ – รัก

กระเป๋าสตางค์ ท่ ีสร้ างชีวิตให้ ม่ ังคั่ง อุดมสมบูรณ์
1. ควรเลือกซื ้อกระเป๋ าสตางค์รูปแบบทรงยาว แบนรี (ยี่ห้อไม่เกี่ยว) ที่เราชอบ และถูกโฉลก
2. การเลือกสีให้ เหมาะกับตัวเรา ดู จาก วัน เดือน ปี
3. การเลือกเงินที่จะใส่กระเป๋ า
4. การจัดกระเป๋ าสตางค์
5. วิธีการใช้ กระเป๋ าสตางค์ หลังจากจัดกระเป๋ าสตางค์
เมื่อ ได้ จดั กระเป๋ าสตางค์น่าอยู่ เปรี ยบเสมือนบ้ านสวย สะอาด บรรยากาศร่มรื่ น เราก็อยากเข้ า
ไปพักอาศัย และอยากอยู่นาน ๆ เงินก็ทานองเดียวกันอยากเข้ ามาพักอาศัยในสถานที่น่าอยู่เช่นกัน คน
มีสตางค์ถือว่า ปริมาณและคุณภาพของข้ อมูลเป็ นคนละเรื่ องกัน เขาจะสะสมข้ อมูลดิบที่ได้ มาจาก
ประสบการณ์ตรงของตัวเองแทนการรับฟั งข้ อมูลจากผุ้อื่น จากนันน
้ าข้ อมูลมาประกอบกันเพื่อให้ เกิด
ปั ญญา เพราะปั ญญาจะช่วยเพิม่ ทางเลือกในชีวิตมนุษย์ และเมื่อปั ญญาบอกว่าใจกล้ า กล้ าใช้ กระเป๋ า
ทรงแบนยารี บ ราคาแพง สวย หรู ดูมีสไตล์ เรี ยบง่าย สะอาด ไม่รกรุงรัง รกด้ วยสารพัดบัตร
ใบเสร็จ คูปองลดราคา (เพื่อเตรี ยซื ้อของในโอกาสต่อไป) จัดกระเป๋ าสตางค์เป็ นสถานที่ ที่น่าพักอาศัย
เงินก็จะเข่ามาพักอาศัยอยู่นาน เปิ ดกระเป๋ าทุกครา มีเงินใช้ ตลอดเวลา โรคเครี ยดจากการไม่มีเงินใช้ ก็
จางหายไป สุขภาพจิตดี สุขภาพกายก็แข็งแรงสมบูรณ์ เพราะมีเงินจับจ่ายใช้ สอย ซื ้อเครื่ อง อุปโภค
บริโภค อาหารบารุง ส่งเสริมสุขภาพให้ ดีขึ ้นเรื่ อย ๆ บอกลาหมอ ลายาได้ เลย อ้ อ! อย่ามัวแต่ดแู ล
กระเป๋ าสตางค์เพลิน จนลืมดู และเอาใจใส่แหล่งที่มาของเงินที่จะมาพานักอาศัยในกะเป๋ าด้ วย น๊ า.....

