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המילה משכון או עבוט עלולה לעורר בנו רגשות מעורבים .אפשר לראות בהפקדת תכשיט במשכון סמל
למצוקה כלכלית ולחוש אי נוחות בגללה ,אך לעומת זאת אפשר לראות בה הזדמנות לשיפור ,דאגה כנה
לרווחתם הכלכלית של בני המשפחה האהובים או אפילו הזדמנות להגשים חלום או לקבל טיפול רפואי
חיוני כמו טיפול שיניים יסודי .לכן התחום של משכון זהב והאופן שבו אתם מתייחסים אליו תלוי בסופו של
דבר וראשית לכל – בכם ובגישה שלכם .יחד עם זאת כאשר אתם מוסרים תכשיט זהב יקור לסוחר או חנות
שעוסקים בתחום של משכון זהב או יהלומים חשוב שתעבדו עם גורם ישר ומהימן כדי שתוכלו לקבל את
התכשיט שלכם בחזרה.
משכון זהב מפרספקטיבה חיובית
משכון זהב הוא הנכונות והאומץ שלכם להחליט החלטות חשובות בנושאים כלכליים ולקחת אחריות
מחושבת עם תקווה לעתיד .כלומר ,כשהמצב ישתפר התכשיט יחזור אליכם שלם וכפי שמסרתם אותו.
אתם יכולים לראות במסירת זהב למשכון סוג של הלוואה עם בטחונות .לכן ,חשוב שתעבדו רק עם גורם
מוסמך ואמין .קבלת הלוואה תמורת משכון זהב מהווה עבורכם גשר לעבור תקופות לא קלות בחייכם
הכלכליים ,ויחד עם זאת משאירה לכם את התקווה והאמונה לעתיד טוב יותר שבו תזכו לקבל את התכשיט
שלכם בחזרה .יש לזכור כי רוב תכשיטי הזהב שוכבים בקופסה כאבן שאין לה הופכין ואינם מועילים לכם
כלל .כך שאם אתם זקוקים לשיפור של תזרים המזומנים נצלו אותם כדי לשפר את מצבכם ,למענכם ולמען
משפחתכם.
קבלת הלוואה עם בטחונות
קבלת הלוואה תמורת מסירת זהב למשכון קלה מאוד לביצוע ואינה כרוכה באי הנעימות של פנייה לבנק,
בקשת ערבויות ,פנייה לערבים שיחתמו בשבילכם וחשיפה של תקופה רגישה בחייכם לחברים ומכרים .כך
אתם לא מערבים חברים ובני משפחה בעניינים שאתם מעדיפים לשמור לעצמכם .כך שאם יש לכם
תכשיטים העשויים משילוב של זהב עם יהלומים תקבלו סכומים מכובדים ומרשימים אף יותר .בדרך זו אתם
נעזרים בתכשיטים שלכם כמו בידיד לעת צרה ,כמו בחיסכון שלא ידעתם עליו ,כמו אוצר חבוי שפתאום
גיליתם את ערכו האמיתי .זו הסיבה שאנשים רבים שלא העלו על דעתם את האפשרות של מסירת זהב
למשכון ,כאשר הם שומעים על האפשרות למשכן זהב הם חשים הקלה רבה מול האפשרות הפשוטה הזו
להכניס כסף לכיסם.
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