
Hogyan segíthetsz 

a Játékkatonák Seregének:  

Csatlakozz a Játékkatonák 

Hadseregéhez! 

Csak menj a 

WWW.TOYSOLDIERSUNITE.COM-ra. 

Bátoríts embereket, hogy 

csatlakozzanak! 

Légy kreatív! Legyen az zene, rajzok, 

történetek írása, találmányok, 

készülékek, bármi, amit szeretsz 

készíteni! 

Támogasd a Játékkatonák Seregét 

azzal, hogy segítesz a 

szórakozóhelyeken, fesztiválokon, 

parkokban, klubokban, és a hasonló 

helyek invázióiban. 

Segíts a többieknek, hogy megtalálják 

miben kreatívak! Mindenkiben van 

kreativitás, 

még akkor is, ha nem tudja. 

Csinálj te is saját "propagandát"! 

Segíts te is a Játékkatonák Seregének! 

Legfontosabb dolog: SZÓRAKOZZ! 
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"United we stand, divided we fall!" 
/"Együtt állunk, külön bukunk!"/ 
Ez a mondás már generációk óta velünk él. 
Csak amikor a lelkünk eggyé válik, akkor 
tudunk közösen szembeszállni a 
kihívásokkal. Bárki tud háborút indítani, de 
békét teremteni egy olyan dolog, amit csak 
kevesen tudnak... Mi ezek vagyunk! Együtt 
mi változtatni fogunk ezen, ebben a 
világban! 

Férfiaktól, nőktől és gyermekektől az egész 
világon megtagadják az egyik 
legalapvetőbb dolgot, amit 
GYARAPÍTANUNK KELL: 
A Boldogságot! 

Ez egy olyan dolog, amire szükségünk van! 
Legyünk képesek boldogok lenni, 
szórakozni, adjunk utat a 
szenvedélyeinknek,  érjük el az álmainkat 
és vágyaink! 

A földön semmilyen más lénynek nincs 
meg a veleszületett képessége, hogy 
kreatív legyen! Olyan csodálatos 
lehetőségeink vannak! 

A Játékkatonák Serege felismerte ezeket a 
potenciálokat, mely mindannyiunkban ott 
van, valamint arra bátorítunk mindenkit, 
hogy utat adjon saját szenvedélyeinek! 

Egész világokat tudunk teremteni az 
elménkben! Olyan ötletekkel tudunk 
előállni, melyekkel senki nem állt még elő, 
vagy ha mégis, most el tudjuk érni azt a 
pontot, ahol el tudjuk kezdeni valóra 
váltani ezeket a fikciókat! 

"Ők" nem szeretik ezt. A vállalatok, az 
emberek akik olyanokat mondanak mint: 
"Félj ettől" vagy "Az életed nem lehet teljes 
ezen termék nélkül!" 

Ők nem akarják, hogy megvalósítsuk a mi 
SAJÁT valóságunkat, csak az övéiket. 

A Seregünkben vannak azok, kik ellenük 
harcolnak. Nem erőszakkal, szabotázzsal, 
hanem azzal, hogy azt csináljunk amit "Ők" 
nem akarnak, hogy csináljunk. 

A Játékkatonák Serege az egész világon 
jelen van, harcolnak a képzeletükkel, és 
tehetségükkel. Rajzokkal, zenékkel, 
találmányokkal állnak elő minden 
formában és méretben. 

A szépsége ennek, lassan de biztosan 
mindenhova eljut. Legyen ez azokon 
keresztül, akik ingyen, vagy adományokért 
zenélnek, akik nagyszerű dolgokat 
csinálnak a "Charity" alapítványnak. 

A Játékkatonák Serege az a hely, ahol 
összegyűjtjük az ötleteket, hogy valóra 
váltsuk álmainkat. 

Úgy indultunk, mint egy fan klub, aztán 
mikor eljutott hozzánk az üzenet, hogy a 
móka legyen a legfontosabb, A 
Játékkatonákból egy sereg lett. Egy 
közösség, egy mozgalom, ami világszerte 
ismert lett és tovább nő! 

Csatlakozz hozzánk, és teremtsünk egy 
jobb világot magunknak és másoknak!  
Segíts! Mi NEM elfoglaljuk a világot, hanem 
ÁTALAKÍTJUK azt, hogy létrehozzunk egy 
Utópisztikus Játszóteret, ahol minden férfi, 
nő és gyerek teljesen őszintén kijelentheti: 
Boldogok és jól szórakoznak. 


