
A zase je tu nový rok… Ten loňský za moc nestál, anebo možná stál, ale určitě mohl být lepší. 

Na konci roku jsme bilancovali. Na začátku toho nového je čas přijít s novými plány, nápady a 

předsevzetími. Tak tužku do ruky a pojďme na seznam: shodit pár kil, potkat svého 

prince/princeznu, topit se v miliónech, .... 

 

Tak takhle ne. Zkusme být reálnější. Je nový rok – co by měl přinést? 

 Je na čase něco změnit, nejen o tom mluvit. Je potřeba poznat nové lidi, změnit práci, 

konečně se zlepšit ve škole, ... 

 Přestaňte jen jezdit prstem po mapě. Proč sedět doma, když venku je toho tolik, co můžete 

poznat a zažít? 

 Žijete jen jednou. Neztrácejte čas a zažijte nová dobrodružství. Vždyť svět venku je tak 

lákavý! 

 Až budete za rok sedět zase tady s tužkou v ruce a vzpomínat, jaký rok 2016 byl a plánovat 

jaký by měl být ten příští, ať je co psát a na co vzpomínat! 

 Naučte se něco nového. Nač pořád poslouchat, že na to nemáte ... 

 Cestovat a ještě přitom vydělat spoustu peněz? Opravdu to musí být jen sen? 

 Nechť je rok 2016 nezapomenutelný. Práci měnit nechcete, není až tak špatná, na studium v 

zahraničí také nemáte, ale zažít úžasnou dovolenou mimo vaše možnosti není. Nejvyšší čas 

začít ji plánovat. 

 A přece jen ... toho prince by nebylo marné potkat a zapracovat na kontu i postavě by k 

zahození také nebylo. Proč všechno nespojit v jedno. V cizině jde všechno skoro samo, a 

když nic, zbohatnete alespoň o zážitky. 

 Říká se, že všude dobře, doma nejlíp. Ale co když to tak není? Udělejte si vlastní názor. 

 Cestujte, dokud to zatím aspoň trochu jen jde. Možná to bude na dlouho naposledy. 

Vzpomínky vám ale nikdo nevezme a vaše fantazie tak získá větší rozlet. 

 

Ať tak či onak, nový rok je vždycky příležitostí pro změnu. Většinou stačí udělat jen první krok. 

Nebojte se a zkuste ho – třeba právě s námi, agenturou COOLAGENT. Pomůžeme vám, dodáme 

odvahu, zprostředkujeme příležitosti, a když bude potřeba, jsme vám k ruce.  

 

Tak na co ještě čekáte? Která destinace bude osudová pro Váš rok 2016?  

 

Nezapomeňte se pochlubit na Instagramu pod naším hastagem #coolagentonline  

 


