
Hoe kan u The Army of 
Toy Soldiers helpen:

Meld je aan op onze webpagina 
Toysoldiersunite.com en sluit u aan bij 
onze digitale gemeenschap

Overtuig anderen om zich aan te melden

Wees creatief! Muziek, kunst, uitvindingen, 
eten, wat het ook is waar je van houd om te 
creëren

Betuig uw steun aan The Army of Toy 
Soldiers bij het organiseren van “invasies”, 
het bezoeken van pretparken, festivals, 
clubs, parken of andere leuke plaatsen om 
samen te komen.

Help anderen bij het vinden van hun 
creatieve vonk, want iedereen heeft hem, 
zelfs als ze dat niet weten of denken te 
bezitten.

Creëer je eigen “Propaganda” om de visie 
van The Army of Toy Soldiers te 
verspreiden.

En het belangrijkste: PLEZIER HEBBEN!

The Army Of Toy 
Soldiers

Manifesto

http://WWW.ToySoldiersUnite.Com/


"Samen staan we sterk." Dit is al een
eeuwenoud gezegde. Alleen met
vereende krachten kunnen we de
uitdagingen, die dagelijks op ons pad
komen, aan. Iedereen kan een oorlog
beginnen, dat is snel gedaan, maar
om een vrede tot stand te brengen is
iets dat slechts weinigen onder de knie
hebben kunnen krijgen... behalve wij.
Gezamenlijk kunnen we een enorm
groot verschil maken in de wereld!

Wereldwijd worden mannen, vrouwen
en kinderen het meest belangrijke
recht van het leven geweigerd... het
recht om gelukkig te zijn.

Het is iets dat we allen nodig hebben.
De mogelijkheid om gelukkig te zijn, om 
plezier te hebben, om onze passie 
teomarmen en onze dromen te
bewerkstelligen.

En geen ander wezen op aarde heeft
onze aangeboren gave om dingen te
cre ren! We hebben een enormë
potentieel.

The Army of Toy Soldiers erkent dat
potentieel in ons allemaal, en we
pogen anderen aan te sporen om
hun creatieve passies te ontdekken
en omhelzen!

We kunnen hele werelden cre ren inë
onze fantasie, idee n bedenken dieë
nog nooit eerder zijn gedacht, en het
punt bereiken om deze in de realiteit te 
manifesteren. 

'Zij' willen dat niet. De hoge heren aan
de top, the mega corporaties, de
mensen die zeggen 'Wees hier bang

voor' of 'Je leven is niet compleet
zonder dit product'.

Zij willen niet dat we ONZE EIGEN
realiteit manifesteren, alleen hun
wereldvisie: geld.

In The Army of Toy Soldiers zitten de
individuen die dat bevechten. Niet
met geweld, sabotage of activisme,
maar door precies dat te doen wat Zij
niet willen dat we doen.

Het mooie is dat deze idee n ë
langzamerhand steeds vaker 
erkenning en navolging krijgt. Zij het 
door muzikanten die hun muziek 
delen, gratis of voor donatie, of 
diegenen die zich inzetten voor goede 
doelen. Toysoldiersunite.com is onze 
digitale bunker waar we samen 
komen om idee n uit te wisselen en ë
anderen helpen om hun enorme 
potentieel te bewerkstelligen.

We zijn begonnen als simpele fan club,
maar door omhelzing van de visie van
Dr. Steel, om plezier de hoogst prioriteit
te maken, zijn de Toy Soldiers een
leger geworden, een samenleving,
een beweging die wereldwijd leden
heeft en dagelijks blijft groeien!

Sluit je bij ons aan om een beter
wereld te cre ren voor onszelf en deë
mensen om ons heen. Help ons, niet
om de wereld over te nemen, maar
om de wereld een MAKE OVER te
geven en zo een Utopisch 
Speelparadijs
te cre ren waar iedere man, vrouw enë
kind kan zeggen dat hij of zij gelukkig
is en plezier heeft in het leven.


