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ANDY 
NEWSLETTER 

Здравейте, приятели!   

 В края на 2011 всички ние от АНДИ Ви 

благодарим за съвместния бизнес през изминалата 

година и Ви пожелаваме по-силна и по-успешна 2012! 

 

Време за почивка, любов и прощаване 

Коледа се свързва с даване и получаване на 

любов, с размяна на подаръци и с множество 

изненади за най-близките хора. Всичко това обаче 

може да не е под формата на материални жестове, а 

на много по-духовни прояви, които любимите ви хора 

заслужават. Неща, които обикновено пропускате и 

които даряват много повече щастие от вещите. Ето 

някои идеи: 

…Ограничете обвиненията и оплакванията 

…Правете комплименти 

…Позволете на децата си да бъдат себе си 

…Прощавайте 

      

 

    

А-ХА 

Коледа е 6-7 пъти по-весела у нас. 
Ние започваме с пиенето от по-рано и когато 
Дядо Коледа се появи, ние всъщност 
виждаме 6-7 от тях... 

***** 

Всеки, който мисли, че мъжете и 
жените са равни, никога не е виждал как мъж 
се опитва да опакова подарък... 
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Десетте божи заповеди на мързеливеца: 

 

1. Човек се ражда уморен и живее, за да си 

отпочине! 

2. Обичай леглото си като самия себе си! 

3. През деня почивай добре, за да можеш 

нощем да спиш добре! 

4. Не работи - работата уморява! 

5. Ако видиш някой да си почива - 

станете приятели! 

6. Работи по-малко, отколкото можеш, а 

онова, което можеш, остави на друг! 

7. Да не правиш нищо е пак нещо! 

8. Работата носи стрес - недей да се 

изнервяш излишно! 

9. Когато случайно ти се прииска да 

поработиш, седни и почакай да ти мине! 

10. Когато видиш хора - приближи се, ако 

видиш, че работят - тръгни си да не 

пречиш. 

 

 

 

Дано не се изморихте докато го четохте! 
 

 

Весели празници 

       

 

      
      

 

 

 

          

Не можах да намеря морков, 
но пък намерих това в 

чекмеджето на майка ми... 

 

        



 

                                                                                    До скоро от АНДИ!!                             www.andi-bg.com 

- Мамо, вярно ли е, че щъркелите носят бебетата?  

- Вярно е.  

- А подаръците ги носи Дядо Коледа?  

- И това е вярно.  

- А ти се блъскаш и печелиш пари?  

- Съвсем вярно.  

- В такъв случай, мамо, татко май е напълно 

излишен в тази къща! 

 

 

В живота на мъжа има три периода. През първия 

той вярва в Дядо Коледа. През втория - не вярва в 

дядо Коледа. През третия - той е Дядо Коледа. 

 

Застояли се гостите на едно новогодишно 

тържество, домакинята вече не знае какво да ги 

прави. Телефонът звъни и на нея й хрумва идея. 

Връща се в стаята и вика: 

- Пожар, пожар! 

Всички: 

- В чий дом? 

- Не разбрах добре... на някого от вас. 

 

 

Катаджия спира автомобил, превишил скоростта  

- Закъде сте се забързали толкова? - пита той 

шофьора. 

- За вкъщи. Посрещах Нова година с приятели и се 

позабавих. Жена ми се сърди. 

- Но сега е месец май... 

- Именно, затова и бързам. 

 

 

- Снежанке, защо ходиш с голи гърди?  

- Защото Дядо Мраз си загуби брадата.  

- И какво?  

- Ами така никой няма да забележи. 

     

                   

                Така се образуват ледените висулки 
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Вицове 
 

 

Парите или живота… 

http://vicove.receptnik.com/koledni-vicove/977-katadzhiya-spira-avtomobil-previshil-skorostta

