
PRZEKAZY

BABCIA/DZIADEK 
najlepsza Babcia na świecie 
najlepszy Dziadek na świecie! 
Super Dziadkowie 
Ukochani Dziadkowie 
Kocham Cię Babciu 
Kocham Cię Dziadku 
SUPER BABCIA! 
SUPER DZIADEK! 
dla dziadka 
dla babci 
Kochanemu dziadkowi 
Kochanaj babci 

NAUCZYCIEL/DZIECKO 
W podziękowaniu 
Dziękuję 
SUPER NAUCZYCIEL 
W DNIU NAUCZYCIELA 
Dla Nauczyciela 
Najlepszy Nauczyciel 
Super Pani 
Najlepszy uczeń 
Jesteś mistrzem! 
Kochanemu Dziecku

MAMA/TATA 
Dzień Matki 
dla Ciebie Mamo 
Kochanej Mamie 
Dla Mamy 
Kocham Cię Mamo 
Najlepsza mama na świecie 
Ukochanej mamie 
Kochanemu Tacie 
Dzień Ojca 
Dla Taty 
Najlepszy Tata na świecie 
Kocham Cię Tato 
Super Tata

ŚLUB/KOMUNIA 
Super Świadkowa 
Super Świadek 
w dniu ślubu 
szczęścia na nowej drodze życia  
100 lat młodej parze 
jubileusz ślubu 
rocznica ślubu 
Szczęścia nowożeńcom 
dla chrzestnej 
dla chrzestnego 
Pierwsza Komunia Święta

KOBIETA/CHŁOPAK 
DZIEŃ KOBIET! 
Super Kobieta 
SUPER CHŁOPAK 
W DNIU CHŁOPAKA

ANGIELSKIE 
KEEP CALM AND EAT CHOCOLATE  
KEEP CALM AND LOVE LIVE  
KEEP CALM AND NEVER GIVE UP 
KEEP CALM AND BE HAPPY 
LOVE U! 
CARPE DIEM! 
F.L.Y. first love yourself 
LOVE

ŚWIĘTA 
Szczęśliwego Nowego Roku! 
Śmigus Dyngus 
Wielkanoc 
Wesołych Świąt! 
Uroczych Świąt 
Świąteczne życzenia 
Pięknych Świąt 
Rodzinnych Świąt 
Święta Święta Święta 
Dobrych Świąt 
Piękno Świąt 
Świątecznie 
Cudownych Świąt 
Radosnych Świąt 
Smacznego Jajka 
Mokrego Dyngusa 
Wesołego Alleluja



ŻYCZENIA OGÓLNE 
Samych radości 
Moc życzeń 
Dziś są Twoje Imieniny 
Dziś są Twoje Urodziny 
dla żoneczki 
dla mężusia 
dla konkubenta! 
dla partnerki!  
dla partnera! 
Dla Brata 
Dla Siostry 
gratuluję 
kochanemu bratu 
kochanej siostrze 
mąż 
żona 
Niezapomniane chwile! 
UŚMIECHNIJ SIĘ! 
MYŚL POZYTYWNIE! 
BĄDŹ SOBĄ! 
WIELU SUKCESÓW! 

Jesteś moja czekoladka 
samych radosnych chwil  
SPEŁNIENIA MARZEŃ! 
NAJLEPSZE ŻYCZENIA 
dla kogoś wyjątkowego 
szczęścia! 
pomyślności! 
radości! 
serdeczności! 
urodziny 
100 lat! 
wszystkiego co najlepsze! 
Wszystkiego najlepszego! 
dla kogoś wyjątkowego! 
wszystkiego co najpiękniejsze! 
życzę szczęścia 
dla ciebie 
Dziękujemy 
Gratulacje 
stokrotnie dziękuję 
Życie zaczyna się na emeryturze 
Gratulacje emerycie 
Barbórka

MIŁOŚĆ 
Jesteś czymś więcej niż wszystko 
#KOCHAM! 
KOCHAJ ŻYCIE! 
KOCHAM CIĘ! 
razem możemy WSZYSTKO! 
Dziękuję, że jesteś Kochanie :) 
dzień dobry, kocham Cię! 
Miłości! 
dziękuję za każdy dzień… 
kocham :) 
Dziękuję, że jesteś 
PS: serce (grafika) 
Jestem dla Ciebie! 
Dziękuję, że jesteś w moim życiu! 
kocham cię :) 
Moje serce należy do Ciebie! 
Kocham każdą chwilę z Tobą! 
Jesteś dla mnie wszystkim! 
Kocham Cię w nieskończoność! 
pozwól mi być twoją ostatnią miłością 
Kocham po uszy! 
Kocham Cię nad życie! 
Jesteś miłością mojego życia! 
dwa serca jedna miłość 
Bestia
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codziennie śmiej się bez powodu 
to będzie dobry dzień 
zawsze noś swoją niewidzialną koronę 
rób rzeczy po raz pierwszy 
uwierz w swoje marzenia 
każdego dnia sięgaj po więcej 
bądź najlepszą wersją siebie 
marnuj czas z kimś kogo kochasz 
Spokój – to supermoc 
zanotuj sobie: jesteś wyjątkowy 
siła tkwi w Tobie  
codziennie patrz na siebie z miłością 
Piękno jest w Tobie 
Rób to co kochasz! 
Nigdy nie przestawaj marzyć! 
Ja i Ty dziś jutro zawsze 
Nigdy się nie poddawaj! 
nie odkładaj SIEBIE na później 
Mój świat to Ty! 
czynisz moje życie wyjątkowym! 
znajdź piękno w każdym dniu! 
Razem tworzymy nasze wspólne szczęście 
Ciesz się małymi rzeczami 
chcę być z Tobą każdego dnia! 
uśmiechaj się dużo 
nie ograniczaj się 
potrafisz 
odnajdź radość chwili 
życie jest piękne 

Uśmiechaj się, bo robisz to pięknie! 
Pozytywne myśli kreują pozytywne życie 
Jesteś Ty jest i uśmiech! 
Żyj niepowtarzalnie! 
Kocham wspieram przytulam! 
życie jest łatwiejsze z przyjaciółmi 
zawsze jestem przy Tobie 
niepowtarzalny taki jesteś 
szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek 
jesteś ważna 
żyj chwilą jutro samo zatroszczy się o siebie 
jesteś super 
SEX dobry na wszystko 
dnia pełnego życzliwych słów i gestów 
dnia wypełnionego ciepłymi uczuciami serca 
dasz redę! 
jeśli jesteś sobą nie masz konkurencji 
chodź się całować 
chodź przytul mnie 
każdy dzień to powód do radości 
walcz do końca o wszystko 
zdarzysz mi się jeszcze raz? 

SENTENCJE/HASŁA 
podążaj za sercem 
kieruj się sercem 
żyj na całego 
sięgaj do gwiazd 
najlepsze przed Tobą 
przepraszam 
podążaj za marzeniami!  
uśmiech to pół pocałunku! 
to co najlepsze jeszcze przed Tobą.. 
mamy siebie mamy tak wiele! 
wyolbrzymiaj dobro! 
przyjaźń jest wszystkim! 
cieszę się, że mam Ciebie! 
uwierz w siebie! 
każdy dzień jest małym życiem! 
Jesteś sensem mojego życia... 
Patrz sercem! 
Dajesz mi siłę 
Tobie wszystko się uda 
Chcę być powodem Twojego uśmiechu 
Jesteś wspaniałą osobą! 
Całym sercem z Tobą! 
Jesteś moim całym światem! 
Jesteś dla mnie całym światem! 
Jak dobrze, że jesteś! 
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