Zakaj smo glasniki Krilc?
Edita Cetinski Malnar:
Vse, kar imamo, je ta trenutek. Naredimo ga
čarobnega in se veselimo, ko razpira svoja
krilca!

Katarina Čas:
Rada imam kreativne ljudi in dobre ideje, še
posebej, če te ideje osrečujejo ljudi. Krilca so
čudovita ideja za obdarovanje v tem prazničnem
času. Namesto da teti zopet kupiš šalčko za
kavo, čokolado in šampon za tuširanje, ker
resnično nimaš druge ideje, predlagam, da
vtipkaš www.krilca.si. Tukaj najdeš način, kako
osrečiš teto, sebe in najpomembneje - nekoga, ki
je pomoči res potreben!
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Mojca Mavec:
Kako so nas že učile mame in babice? Ko prideš
na obisk, se spodobi prinesti darilo. Od tod
potem vse te gore bombonjer, vaz in drugih
drobnarij v naših kredencah in omarah. Danes,
se zdi, smo z darili začeli pretiravati do te mere,
da so začela izgubljati svoj pomen. Tako sem
odkrila Krilca. Dobra ideja, lepo darilo in še
dobro delo. Ker najlepša darila prihajajo od srca
in ne iz trgovine. In če reeees želite, jih lahko
ponovno postavite tudi na kredenco in omaro,
saj res lepo izgledajo!

Manca Košir:
Krilca z darilci objemajo svet in v njem si ti, ki
daruješ in si obdarovan. (preberite več tukaj)

Rok Trkaj:
Mislim da je naloga človeka, da daje, še posebej
pa če gre nekomu slabše, da pomaga, da se
vzpostavi neko ravnovesje v družbi. Zato tudi
podpiram Krilca in upam, da bodo poletela v
srca in misli vseh, ki radi dajejo.

Urška Majdič:
Svet potrebuje krila, da nas ponesejo preko
človeške
nečimrnosti,
obsedenosti
z
nakupovanjem, materialnim imetjem, vse nazaj
do najpomembnejšega - do srca. V današnjem
svetu se je potrebno zavedat dogajanja v svetu in
vzgojit nek odgovoren odnos do tega. Tu je še
pomen obdarovanja; danes vlada prava
množična zasvojenost z nakupovanjem, dragimi,
praznimi darili. Krilc gotovo ne bodo vsi doumeli,
saj gre za povsem drugačen koncept, kot smo ga
vajeni... Veselje ob dobrem delu za nekoga je
nekaj tako čistega in popolnega. Darila so
izgubila svojo čarovnijo, Krilca pa to čarovnijo
vračajo.
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Bernarda Žarn:
Vsi poznamo modrost, da lahko iskreno darilo
enako globoko osreči tako tistega, ki prejema,
kot tistega, ki podarja. Krilca pa imajo še
posebno čarobno moč, ker širijo valove dobrega
in lepega še širše v to naše človeško vesolje. In
upam si trditi, da bo s klikom na naslov
www.krilca.si k vam priletelo gotovo kaj
božajoče radostnega.

Goran Vojnović:
V današnjem času je nujno zavedanje, da ni
dovolj, da zgolj pomagamo, ampak je
potrebno vse bolj razmišljati o tem, kako in na
kakšen način pomagamo ter kaj želimo s svojo
pomočjo doseči. Zato podpiram Krilca.

Aljoša Bagola:
Ker verjamem v nujnost prevrednotenja našega
odnosa do sveta, v pravičnejšo razdelitev
dobrin in v potrebo po kvalitetnejšem odnosu
do okolja.

Cristy Žmahar:
Verjamem v krila in da so izjemen simbol tega,
da je v življenju potrebno dati stvarem krila, da
poletijo. Krila veselja. Krila ljubezni. Krila, ki
delijo dobre stvari. Krilca so projekt, ki dajejo
krila vsemu, kar je v življenju pomembno otrokom, naravi, živalim in še bi lahko
naštevala. Kot ambasadorja me najbolj
navdušuje to, da res dajemo krila - kar pomeni,
dajemo moč, svobodo, spodbudo in dragocena
darila, ki bodo spreminjala svet. V času mnogih
zlomljenih kril je čas, da se rodijo stvari, ki bodo
spodbudile
nove
okoliščine
in
nova
razmišljanja. Jaz, ti in mi vsi pa smo lahko del te
mreže sreče.

Alenka Godec:
Sem glasnica Krilc. Ker še vedno verjamem v
čarovnijo. Ker še vedno verjamem v čudeže.
Verjamem v dobre ljudi in dober namen. Zato
sem prepričana, da bo darilo, ki ga boste izbrali
s pomočjo Krilc, zares priletelo v naročje
tistega, ki ga najbolj potrebuje in ga bo sprejel z
odprtimi rokami, ups tačkami!

