Voorbeelden teksten EN
Always believe that something wonderful is about to happen
Bad news: time flies. Good news: you’re the pilot
Be a pineapple, stand tall, wear a crown and be sweet on the inside
Be your own light
Believe you can and you are halfway there
Better an oops then what if
Dare to be different
Do what you like and like what you do
Don’t let your mind stop you
Don't hurry be happy
Follow your own way and you will be given wings to fly
Happiness is the highest form of health
Happy new life
I love to make you SHINE
I may be not there yet, but I'm closer than I was yesterday
If you believe in yourself anything is possible
If you can change your mind, you can change your life
If you love it, let if fly. And if it loves you, it will come back
It always seems impossible until it’s done
It’s OK to live a life others don’t understand
Just thinking of you
Let your smile change the world
Life is a story, make it a bestseller
Life is a story, make yours a bestseller
Live like you already have it, it’s coming
No one is you and that is your power
Not sisters by blood but sisters by heart
Relax and go with the flow
Sometimes you just have to breath and let go
Spread your smile
The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts
Those who don’t jump, will never fly

Voorbeelden teksten NL
Alles gebeurt precies op het juiste moment
Alles is mogelijk als je gelooft in jezelf
Als je het kan dromen kan je het doen
Als je loslaat heb je 2 handen vrij
De liefde die je zoekt, zit in jou
Het donkerste uur is het uur voor de zon opkomt
Het hart ziet vaak helderder dan het verstand
Hoe dichter bij jezelf, hoe verder je kan komen
Ik vind je lief
Jij bent de allerliefste
Jij bent de allerliefste (oma/opa/papa/mama….)
Jij bent mijn lichtje
Jij maakt de wereld mooier
Jij maakt van dit huis een Thuis
Laat anderen je nooit weerhouden jezelf te zijn
Liefde begint in het hoofd en eindigt in je hart
Liefde houdt niet op waar het leven eindigt
Liefde is op weg zijn naar, jezelf te vinden in elkaar.
Liefde ziet schoonheid in alles
Maak je dromen waar
Moeizame wegen leiden vaak naar mooie bestemmingen
Stralen in de regen maakt regenbogen
Twijfel niet, je kan het
Vandaag kies ik voor gelukkig zijn
Voel de angst en doe het toch
Volg jouw dromen, niet jouw angsten
Wacht niet tot het beter wordt, maar maak het beste van nu
Wat je in je hart bewaart raak je nooit meer kwijt
Wees als een boom en laat de oude blaadjes los

Today I’m choosing happiness
Wake up, it’s your lucky day
We can shine our own light
When nothing goes right, go left
When your legs are tired, walk with your heart
Yes you can
You can shine your own light
You make me smile

