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  ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НИКУЛДЕН 2020
  

Николай, Николай, ти си моя рай!

  

Името ти е велико, да пребъде и живей,

  

да си радостен, засмян,

  

нека празникът ти е полян!

  

 

  

Дълго младей, век поживей,
много се смей и във всичко успей!
Честит Празник!
---

Нека дните ти бъдат изпълнени с радост,
вечерите с топлина, а годините с младост!
---

 1 / 10



ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НИКУЛДЕН 2020
Четвъртък, 19 Ноември 2020 11:06 - Последна промяна Четвъртък, 19 Ноември 2020 12:38

Вярвай в трудните моменти, смей се когато тъжиш.
Лесно е глава да отпуснеш, трудно е да победиш.
Живота казват е игра, в която все някой побеждава.
Ако наистина е така, да победиш ти пожелавам!
---

Бъди все така красива, весела, игрива!
Бъди винаги засмяна и в искри обляна!
Бъди нежна и добра и се отдай на любовта!
Честит празник!
---

Честит празник! Пожелавам ти толкова радост,
колкото когато те видя;
толкова любов, колкото когато съм с теб;
толкова късмет, колкото имах, за да те срещна!
---
    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 
Нека изворът на щастието
ръси с кристалните си води
пътя на твоите мечти.
Честит празник!
---

Желая ти здраве - то е най-важното,
любов - защото е смисълът на живота
и пари - за да ти е по-леко!
---

Пожелавам ти да имаш всичко,
което не се купува с пари
и пари за всичко останало!
Честит празник!
---

Пожелавам ти много здраве, щастие, късмет и най-вече любов!
Нека всяка твоя съкровена мечта стане реалност!!!
Помни, че живота е като огледалото
и ако ти му се усмихнеш и той ще ти отвърне със същото!
Така че винаги бъди все същото усмихнато момиче!
---

Нека твоите желания бъдат мои пожелания
и помни никога не спирай да опитваш
и никога не опитвай да спреш!

 2 / 10



ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НИКУЛДЕН 2020
Четвъртък, 19 Ноември 2020 11:06 - Последна промяна Четвъртък, 19 Ноември 2020 12:38

---

На празниците хората си пожелават много неща,
но аз ти пожелавам само 2:Никога и Винаги!
Винаги щастлив и никога нещастен!
---

Черстит празник!
С пожелания за упоритост - за да следваш мечтите си,
смелост - за да ги отстояваш,
търпение - за да ги постигнеш и любов,
която да дава смисъл на всичко това.
---

Бъди добра, бъди щастлива,
върви с една звезда в нощта
и нека никога да не заспива
смеха на твоята устa.
Честит празник!
---

Нека в живота ти винаги има музика и смях.
И не забравяй, че след всяка буря идва дъга!
Чести празник!
---

Нека всеки път, който избираш води до това,
което е истинско, добро и красиво!
Честит празник!
---

Нека недоимъка и страданието
никога да не присъстват в живота ти,
а красотата и изобилието винаги бъдат с теб!
Честит празник!
---

Много здраве, щастие, късмет
и любов безкрайна като интернет!
Много радост от сърце желаем
тъга и мъка никога да не познаеш.
---

Цялото щастие на земята
да ти се стовари на главата!
Любовта да не те напуска
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и здраве в тебе корени да пуска!
Честит празник!
---

Желая ти много пари,
големи коли,
красиви жени,
но най-вече луди дни!
---
    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 
Какво ли да ти пожелая...
Нали е твоя младостта,
а нищо по-добро не зная
от нея и от радостта.
Бъди добра, бъди щастлива,
върви с една звезда в нощта
и нека никога да не заспива
смехът на твоята уста!
---

Да ти е живо и здраво името!
Носи го чисто,за да грее от род на род
и от век на век.
Човек за името живее и само
с име е човек.
---

Честит празник!
Нека бизнесът да ти върви
и да се къпеш в пари!
---

На едни хубави очи,
на едно добро сърце,
на един прекрасен човек,
който никога няма да забравя...
Честит имен ден!
---

Желая ти леки запивки и много усмивки!
Успехи в бранша и чупки в ханша!
Здраве в изобилие и радост до безсилие!
---

Честит празник!
Много здраве, щастие и късмет
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от нашата дружина,
А другото - от магазина!
---

Честит Празник!
Повече усмивки на лицето,
парички в портмонето
и любов в сърцето!
---

Пожелавам ти всяка звезда на небето
да запечата по един твой успех!
---

Пожелавам ти всяка твоя съкровена мечта
да се превърне в реалност!
---

Вярвай, защото вярата спасява!
Надявай се, защото надеждата крепи!
Обичай, защото чистата обич e завинаги!
---

Честит Имен Ден!
Винаги пожелавам най-вече здраве,
защото няма нищо по-важно от това.
---

Честит имен ден!
Искам да ти пожелая здраве и пари.
Защото има ли човек здраве,
всичко друго с пари се купува.
С две думи - да ти е леко сърцето и тежък джоба!
---

Желая всичко да е песен,
да е прекрасен всеки ден!
Животът ти все да е лесен!
Честит имен ден!
---

Пожелавам ти да намери това което искаш,
да го познаеш когато го видиш,
да имаш щастието да го получиш
и умението да го задържиш!
Честит празник!
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---

На този ден всички пожелават по много,
аз ще ти пожелая малко, но от сърце!
Малко късмет, но когато имаш нужда!
Малко приятели, но истински!
Малко любов но желана,
а за парите, колкото искаш!
---

Желая ти ...
Толкова късмет,
колкото не можеш да понесеш,
толкова щастие,
колкото не си предполагала,
че може да имаш,
толкова здраве,
колкото не си очаквала
и толкова поводи за усмивки,
че да хванеш мускулна треска на лицето!
---

Честит празник!
Бъди ни жив, здрав, влюбен,
но не загубен, а вечно обичан!
---

Пожелавам ти толкова радост,
колкото когато те видя;
толкова любов, колкото когато съм с теб;
толкова късмет, колкото имах, за да те срещна!
---

Честит имен ден!
Въпросът е "да се напием или да останем нетрезви".
Ти избери сам, а аз ще продължа да си пия
с бутилка в ръка и с твоето име на уста!
---

В мечтите си хората се надяват,
в живота си - очакват.
Късметлиите не влизат в сметката -
те живеят ден за ден.
Бъди най-големият късметлия!
---
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Работи, сякаш не се нуждаеш от пари.
Обичай, сякаш никой никога не те е наранявал.
Танцувай, сякаш никой не те гледа.
Пей, сякаш никой не те слуша.
Живей така, сякаш на земята е рай!
---

Човек заради едното име живее
и заради него празнува!
Честит имен ден!
---

Вашите са знаели какво правят,
когато са те кръстили с най-хубавото име!
Честит имен ден!
---

Пожелавам ти здравето да е винаги с теб,
щастието да те съпътства на всяка крачка,
любовта винаги да е под ръка,
а късметът да те чака зад всеки ъгъл.
---

Честит имен ден!
Ти знаеш, че малко мисля и много говоря.
На днешния ден обаче мислих дъъълго и го измислих:
Наздраве, да ти е живо и здраво името!
---

Поръси дните с малко захар за сладост
и малко сол за вкус!
Не прекалявай с черния пипер,
макар че и без него не може!
Поливай живота обилно с червено вино,
овкусено със ситни резанчета ябълка
и щипка канела! Наздраве!
---

Пожелавам ти промяната, за която копнееш
да ти донесе щастието, за което не смееш да мечтаеш!
---

Нека дните ти бъдат изпълнени с радост,
вечерите с огън, а годините с младост...
---
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Нека ухае на рози пътя по който вървиш,
кристална любов да те води към човека,
когото цениш.
---

Бъди жив и здрав, защото здравето е залог за радост,
радостта е път към щастието,а щастието е това,
което ти желая от сърце.
---

Нека щастието отвори ръце и ти даде това,
което желае твоето сърце!
---

Живей сега, усмихвай се сега!
Радвай се на това, което имаш днес
и се бори за всичко онова,
което искаш да имаш утре.
---

Желая ти достатъчно да получиш,
за да задоволиш желанията си!
Желая ти достатъчно да загубиш,
за да оцениш това, което имаш!
Желая ти достатъчно "Здравей",
за да имаш сили и за някое "Довиждане"!
---

Желая ти слънце, за да запазиш мирогледа си светъл!
Желая ти дъжд, за да оцениш слънцето още повече!
Желая ти щастие, за да запазиш духът си жив!
Желая ти болка, за да могат и най-малките радости в живота
да ти изглеждат много големи!
---

Нека обич топли твоите очи
и слънце да огрява дните ти с лъчи!
Здравето да ти е спътник всеки божи ден
и късметът - верен фен!
---

Пожелавам ти цялото щастие на този свят да бъде за теб!
Всичката любов, която съществува нека да е за теб!
Много добри приятели и много късмет.
---
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Желая ти здраве, за да сбъднеш мечтите си.
Желая ти щастие, за да се радваш на малките неща в живота.
Желая ти любов, за да я споделиш с близки и приятели.
Желая късмет, за да те сполетят само хубави моменти....
---

Огнище да топли ръцете ти,
Вино да топли сърцето ти,
Обич да топли душата ти,
И бог да те закриля в делата ти!
---

Желая ти дълъг живот в мъдрост и блаженство!
---

Тайфата ни те поздравява -
здраве и любов ти пожелава!
Нека винаги си в настроение
и да правиш всичко с вдъхновение!
---

Нека само обич топли твоите очи,
нека слънцето огрява дните ти с лъчи,
здравето да ти е спътник всеки божи ден
аз ти пожелавам честит имен ден!
---

Честит Имен Ден!
Чудя се и мая какво да ти пожелая -
щастие и радост или вечна младост.
Нека да е младост,
защото в нея има щастие и радост!
---

Вярвай в трудните моменти,
смей се когато тъжиш.
Лесно е глава да отпуснеш,
трудно е да победиш.
Животът казват е игра,
в която все някой побеждава
и ако наистина е така,
да победиш ти пожелавам!
---

Живота се измерва не по броя на вдишванията,
а по моментите, които карат дъхът ти да спре.
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Желая ти повече такива моменти.
---

  

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 

  

Поздрави именниците с картички от ТУК
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