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absolutnie anielski bystry fascynujący

bratnia dusza bliskość całuski filozoficzny

całym sercem cnotliwy cudowny humorystyczny

charyzmatyczny cierpliwość czarujący instynktowny

czuć się dobrze empatyczny gwiezdny intuicyjność

entuzjastyczny ekstatyczny gorliwy kochający zabawę

godny podziwu elokwencja harmonia miłość do siebie

błogosławieństwo fantastyczny hojność natychmiastowy

czysta miłość i światło legendarny istotny kochany

dający się przystosować luksusowy jowialny kochany

kochająca akceptacja intuicyjność kwitnący kochany

mający zrozumienie kreatywność magia kochany

miłość do siebie najfatalniejszy mistrz kochany

niebiańska radość  niesamowity młodość miłość

obdarzony wyobraźnią nie do wiary najlepsza miłość

ponadprzeciętnie optymistyczny nirwana miłość

porozumiewawczy oszałamiające pyszne miłość

zapierający dech w piersiach pełen nadziei prezent miłość

rozgrzewające serce sprężystość prezent prosty

satysfakcjonujący uwielbiany prezent prosty

szeroki uśmiech szanowany szczery potężny 

szczęśliwego serca rafinowany romantyk raj

wdzięczna radość szczerość szczęście raj

wyobrażać sobie szczęście spokojna raj

wprowadzać innowacje ukochany teraz spokój

z uśmiechem ukochany teraz tak

wewnętrzny spokój ukochany uśmiech tak

prawdomówność uśmiech w górę wiara

właśnie,wspaniale w porządku wigor wiara

ukochany urok z uśmiechem życie teraz
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