Pineal Toning Choir
September 11-12-13, 2019 (WednesdayFriday) – Pineal Toning Choir
September 14-15, 2019 (Saturday-Sunday) –
Kryon Seminars
Location:
Located in the heart of the oldest mountain
resort in the Balkans – Borovets, only 70 km.
away from the capital Sofia.
Registration – BRC Magic Services
Group Rila Hotel Sleeping Rooms
Reservation
Travel & Transportation to Hotel Rila
September 11-12-13, 2019 (WednesdayFriday)
With Dr. Todd Ovokaitys & Masters
Conductors & Channellings by Lee Carroll/
Kryon
Times: Full Day Programs
Saving Price 1: $695.00 USD until 03/03/2019
Saving Price 2: $795.00 USD until 08/31/2019
http://www.shalohaproductions.com/kryon-rilabulgaria-september-2019/

Хор “Епифизна настройка”
11-12-13 септември, 2019г. (сряда-петък) Хор “Епифизна настройка”
14-15 септември, 2019г. (събота-неделя) семинари Крион
Местоположение: в сърцето на най-стария
планински курорт на Балканите - Боровец,
само на 70 км. от столицата София.
Регистрация: BRC Magic Services.
Групови резервации на стаи за спане в
хотел ‘Рила’.
Пътувания и транспорт до хотел ‘Рила’.
11-12-13 септември, 2019г. (сряда-петък) С д-р Тод Овойкайтис, майстори
диригенти и канализиращи сесии с Лий
Каръл / Крион.
Времетраене: целоденевни програми
Намалена Цена 1: $695 щатски долара при
плащане до 03.03.2019г.
Намалена Цена 2: $795 щатски долара при
плащане до 31.08.2019г.
хор за епифизна настройка

General Seating September & Door
Registration $995.00 USD – Choir
Participants are required to meet all terms
upon registration
– Additional Fees for Assigned Seating
Requires Pre Qualification to attend the Choir

Нормално място за сядане и регистрация
при вратите непосредствено преди самия
семинар - $995 щатски долара.
За участниците в събитията на Хора се
изисква да посрещнат всички
допълнителни условия при регистрация.
За запазване на места места има
допълнително заплащане.
За участие в сесиите с Хора трябва да
имате предварителни изисквания за
квалификация.

There is a pre-requisite for joining the Choir in
Bulgaria! It is important that everyone
participating in the ceremony know the toning
basics to be able to sing together as a choir.
Therefore, you need to have completed
training in the Pineal Tones either through an
in-person seminar with Dr. Todd between
2012 and Sep 1st 2019 or through the
webinar – Pineal Tones online seminar with Dr
Todd. If you have participated in a previous
choir as a “choirster” (singer) then you will
qualify for this one. You can register for the
Bulgaria before you complete your required
rehearsal – you only need to promise that you
will complete your course before September
1st, 2019.

Ако искате да се присъедините към Хора
в България, трябва да преминете
предварителна подготовка! Важно е
всички участници церемонията да
познават основите на разпяването по
тонове, за да са способни да пеят като
хор. Ето защо трябва да сте завършили
присъствен семинар с д-р Тод в периода
между 2012г. и 1.09.2019г. или да сте
преминали през уебинара на д-р Тод,
“Епифизни тонове” онлайн. Ако сте
участвали в преден хор като
“хорист” (певец), значи се квалифицирате
и за този. Можете да се регистрирате за
България, преди да приключите
задължителната репетиция единственото условие е да обещаете, че
ще завършите курса си на обучение до 3
септември 2019г.

Remember it is okay to register if you havenʼt
completed your prerequisite. You just need to
have it done by Sep 3rd, 2019.
Read more: https://www.pinealtones.com/
pineal-tones-choir- bulgaria-sep-11-13-2019/
Registration
Kryon Seminars
September 14-15, 2019 (Saturday-Sunday)
Times: 3Y00-9Y00 PM
Two very special evening programs with Lee
Carroll/Kryon and The Kryon Team. Different
Speakers each evening!
Note: The mornings have NO programs.
Explore on your own and enjoy more of the
mountains, forests and activities offered by
the resort
Kryon Seminar – Evening ONE
September 14, 2019
Time: 3Y00-9Y00 PM
The Magnificent You!
Lee Carroll/Kryon, Dr. Todd Ovokaitys,
Kahuna Kaleiiliahi, Monika Muranyi, Deborah
DeLisi

Запомнете, че можете да се запишете,
дори и още да не сте завършили
изискания курс. Просто трябва да го
сторите до 3.09.2018г.
Прочетете повече: https://
www.pinealtones.com/pineal-tones-choirbulgaria-sep-11-13-2019/
Регистрация
Семинари Крион
14-15 септември, 2019г. (събота - неделя)
15:00-21:00ч.
Две много специални вечерни програми с
Лий Карол/Крион и Екипа на Крион.
Различни говорители всяка вечер!
Забележка: сутрините НЯМА програми.
Изследвайте местността самостоятелно и
се наслаждавайте повече на планините,
горите и на активностите предлагани от
курорта.
Крион семинар - вечер ПЪРВА
14 септември, 2019г. Време: 15:00 - 21:00ч.
Великолепният Ти!
Лий Карол/Крион, д-р Тод Овокайтис,
Кахуна Калеийлиахи, Моника Мурани,
Дебора ДеЛиси

Price: $149.00 USD ($199.00 after August 31)
Registration
Kryon Seminar – Evening TWO
September 15, 2019
Time: 3Y00-9Y00 PM
Your Akashic Power!

Цена: $149.00 ($199.00 след 31 август) за
регистрация

Крион Семинар - Вечер ВТОРА
15 септември, 2019г.
Време: 15:00ч. - 21:00ч.
Вашата Акашова Мощ!
Lee Carroll/Kryon, Marilyn Harper, Dr. Amber Лий Каръл/Крион, Мерилин Харпър, д-р
Wolf, Anders Holte, Kahuna Kaleiiliahi,
Амбър Улф, Андерс Холте, Кахуна
Michelle Karen
Калеиилиахи, Мишел Карен.
Price: $149.00 USD ($199.00 after August 31) Цена: $149 ($199 след 31 август) за
Registration
регистрация.

Additional $50.00 Discount when registering
for both seminars!
Kryon Seminar – Evening ONE+TWO
September 14-15, 2019
Price: $249.00 USD ($279.00 after August 31)
Registration
CLICK HERE TO REGISTER FOR THE
CHOIR
CLICK HERE TO REGISTER FOR KRYON
SEMINARS
Contact & Registration:
Please Note: before you email, registrations
can ONLY be made on-line.
Rubi A. Hendricks
BRC Magic Services / Online Event
Registrations
Email: info@brcmagic.com

Допълнителни $50 отстъпка при
регистрация за двата семинара!
Крион Семинар - Вечер ПЪРВА + ВТОРА
14-15 септември, 2019г.
Цена: $249 ($279 след 31 август) за
регистрация.
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА СЕ
РЕГИСТРИРАТЕ ЗА ХОРА
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА СЕ
РЕГИСТРИРАТЕ ЗА КРИОН
СЕМИНАРИТЕ
Контакти и регистрация:
Моля, обърнете внимание преди да
изпратите имейл, регистрациите могат да
бъдат правени ЕДИНСТВЕНО онлайн.
Руби А. Хендрикс
BRC Magic Services / Online Event
Registrations
Email: info@brcmagic.com

Email is our primary and preferred form of
communication. This ensures the best clarity
and record keeping for all communications.
We will reply to your emails as soon as
possible and in the order they are received.
Thank you for your understanding!
Group Rila Hotel Sleeping Rooms
Reservation Information:
Location: The Rila Hotel – Hotel Rila is
located in the heart of the oldest mountain
resort in the Balkans – Borovets, only 70 km.
away from the capital Sofia.
Lodging: Group Reservations Link Book Early!
Group Rate available for Kryon and Pineal
Tones Events.

Имейлът е нашата основна и
предпочитана форма на общуване. Това
ни осигурява най-висока степен на яснота
и отчетност за всякаква комуникация. Ще
отговорим на имейлите ви при първа
възможност и по реда на получаването
им. Благодарим ви за разбирането.
Информация за групови резервации и
нощувките в хотел Рила:
Местоположение: хотел Рила - хотел Рила
се намира в сърцевината на най-стария
планински курорт на Балканите - Боровец
само на 70 км. от столицата София.
Настаняване: Връзка към групови
резервации - резервирайте рано! За
събитията на Крион и Епифизните тонове
има специална цена за групи.

- Choose the number of guests
- Choose Discount code/ Corporate rate
- Enter the rate access code RILA2019 (not
case sensitive) - Click update Guests &
Rooms
- Choose your stay
- Choose rate plan Shaloha Production Sept
2019
- Choose the type of room
Travel & Transportation
*Transportation is included at no extra cost
with your room at the Rila Hotel.
Transfers from Sofia Airport (SOF):
Information must be added to your reservation
under the SPECIAL REQUESTS. This field is
found on the reservation verification/credit
card page. If you do not have your flight
information yet please note it under
“Additional Comments”. See in form sample:
IMPORTANT: Participants staying off property
are subject to $83.00 additional event fee per
person per day. Fee will be added to event
registration.
In order to offer all participants low Choir
registration rates, the hotel is guaranteeing a
percentage of room nights to be booked by
the group. The guarantee provides the event
a lower venue fee – hence the rates for the
choir not increasing. Participants who wish to
stay off-site may do so with the off-site fee.
Not applicable to locals (Bulgarians).
The Seven Rila Lakes, Rila Mountain,
Bulgaria – shutterstock.com -

- Изберете броя гости,
- Изберете код за отстъпка /
корпоративна цена,

- Въведете код за цена на достъп
RILA2019 (не е задължително с главни
букви) и натиснете “обнови Гости и
Стаи”
- Изберете престоя си,
- Изберете ценови план Shaloha
Production Sept 2019,
- Изберете вида стая.
Пътуване и транспорт.
Транспортирането е включено към стаята
ви хотел Рила без допълнително
заплащане.
Трансфери от летище София (SOF):
информацията трябва да бъде добавена
добавена към резервацията ви под
“СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ”. Това поле
се намира на страницата за потвърждение
на резервациите с кредитни карти. Ако
още не разполагате с информацията за
полета ви, моля отбележете го в частта
“допълнителни коментари”. Вижте
примерния екран: ВАЖНО: Участниците с
престой на място различно от посочения
хотел следва да заплатят допълнителна
такса от $83 на ден на човек за
събитието. Таксата ще бъде добавена към
цената на регистрацията за събитието. За
да предложим на всички участници ниска
цена на регистрация за Хора, хотелът
гарантира процент от стаите да бъде
запазен за групата. Гаранцията осигурява
по-ниска цена за залата - поради тази
причина и цените за Хора не се
повишават. Участниците, които искат
престой на друго място, могат да го
ползват срещу допълнителната такса
цитирана по-горе.
Не е приложимо за местните (Българи).
Седемте рилски езера, Рила планина,
България – shutterstock.com.

Pineal Tones Choir – Bulgaria Sep 11 -13,
2019

Хор Епифизни Тонове - България, 11-13
септември 2019г.

Borovets, Bulgaria
This is THE page where you can find all the
information and links you will need for the
2019 Pineal Tones Choir in Bulgaria! This
special Pineal Tones ceremony will be in Hotel
Rila, Borovets Sofia
Provincewithnewtonelevels.
Moreinformationwillbeaddedto this page as it
becomes available.
There is a pre-requisite for joining the Pineal
Tones Choir! It is important that everyone
participating in the ceremony know the toning
basics to be able to sing together as a choir.
Therefore, you need to have completed
training in the Pineal Tones either through an
in-person seminar with Dr. Todd between
2012 and September 3rd, 2019 (1 week
before the choir) or through the webinar —
Pineal Tones online seminar with Dr Todd. If
you have participated in a previous choir as a
“choirster” (singer) then you will qualify for this
one. You can register for the choir before you
complete your required rehearsal – you only
need to promise that you will complete your
course before September 3rd, 2019.

Боровец, България
Това е страницата, където можете са
намерите цялата информация и връзките,
които ще са ви нужни за Хора на
Епифизните Тонове през 2019г. в
България. Тази церемония ще се проведе
в хотел Рила, Боровец, София област с
нови тонови нива. Нова информация ще
бъде добавена към тази страница в
момента, в който стане налична.
Ако искате да се присъедините към Хора
в България, трябва да преминете
предварителна подготовка! Важно е
всички участници церемонията да
познават основите на разпяването по
тонове, за да са способни да пеят като
хор. Ето защо трябва да сте завършили
присъствен семинар с д-р Тод в периода
между 2012г. и 3.09.2019г. (една седмица
преди хора) или да сте преминали през
уебинара на д-р Тод, “Епифизни тонове”
онлайн. Ако сте участвали в преден хор
като “хорист” (певец), значи се
квалифицирате и за този. Можете да се
регистрирате за България, преди да
приключите задължителната репетиция единственото условие е да обещаете, че
ще завършите курса си на обучение до 3
септември 2019г.

More live events will be added in the future
Click here to see all
events
The Choir will be presented in English.
Additional languages will be added based on
demand and availability of a translator see
below for languages available. More
Translation Information
People who have registered for the choir will
get practice materials sent via their
registration email with links and download
information no later than 2-weeks before the
choir. Be sure to use an email that you check
frequently when you register! – Please check
spam box if you have not received the
updates.

Schedule: The Choir is a 3-Day Event. You
will have time for Pineal Tones practice with
Dr. Todd and Co-conductors and time for
creating the toning ceremony on the third day.
Choir members are required to participate for
all 3 days. We highly recommend that you
plan to stay in the area a day or two beyond
the choir to allow for integration and also
participate in the follow up Kryon seminars
and enjoyment of the entire experience!
Remember it is okay to register if you havenʼt
completed your prerequisite you just need to
have it done by Sep 3rd, 2019.
Audience is welcome to attend the Choir
performance on the last day. Registration for
audience is open for 20 seats.
Take the opportunity and join some of the
magnificent Kryon events

В бъдеще ще добавяме тук още събития
от тип “на живо”. Натиснете тук, за да
видите всички събития.
Хорът ще бъде представян на английски
език. Допълнителни езици ще бъдат
добавяни въз основа на търсенето и
наличността на преводачи. Вижте по-долу
наличните езици. Допълнителна
информация за превода. Хората, които са
се регистрирали за хора, ще получат на
подадения от тях в регистрацията имейл
адрес материали за практика съдържащи
връзки и информация за сваляне не покъсно от две седмици преди началото на
хора. Уверете се, че при регистрация
подавате адрес на електронна поща имейл - който проверявате редовно. Моля,
ако не сте получили нужната информация
навреме, проверете си папката
“spam” (непоискани съобщения).
Програма: Хорът е 3-дневно събитие. Ще
имате време за практика по Епифизните
Тонове с д-р Тод и помощник диригентите,
а също и време за сътворяване на
тоновата церемония на третия ден.
Изисква се участниците в Хора да
участват целите трите дни. Силно ви
препоръчваме да планирате престоя си на
мястото ден или два преди хора, за да си
осигурите възможност за интеграция, а
също и да участвате в последващите
семинари Крион и да се насладите на
цялото преживяване. Регистрирайте се за
хора тук
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЪБИТИЯТА НА
КРИОН
Помнете, че е разрешено да се
регистрирате дори и да не сте изпълнили
условието за завършване на курса на д-р
Тод. Просто трябва да сте го направили
до 3.09. 2019г.
Публиката е добре дошла да участва на
хоровото изпълнение на третия ден.
Регистрацията за публика е открита налични са 20 места за нея.

Take the opportunity and join some of the
magnificent Kryon events
in Bulgaria after the Choir
Event Information Coming Soon LOCATION
and MORE Information
Location:The Rila Hotel – Hotel Rila is located
in the heart of the oldest mountain resort in
the Balkans – Borovets, only 70 km. away
from the capital Sofia.
Lodging: Group Reservations Link Book Early!
Group Rate available for Kryon and Pineal
Tones Events.
-Choose the number of guests
–Choose Discount
code/ Corporate rate
-Enter the rate access code RILA2019 (not
case sensitive) -Click update Guests &
Rooms
-Choose your stay
-Choose rate plan Shaloha Production Sept
2019 -Choose the type of room
Transportation:
Airport Transfers Information must be added
to your reservation
undertheSPECIALREQUESTS.
Thisfieldisfoundonthe reservation verification/
credit card page. If you do not have your flight
information yet please note it under special
comments. Sample

Възползвайте се от възможността и се
присъединете към някои от
великолепните събития на Крион в
България след Хора.
Очаквайте още информация.
Местоположение и ОЩЕ информация.
Място: хотел Рила - хотел Рила се намира
в сърцевината на най-стария планински
курорт на Балканите - Боровец само на 70
км. от столицата София.
Настаняване: връзка към групови
резервации - резервирайте рано! За
събитията на Крион и Епифизните тонове
има специална цена за групи.

- Изберете броя гости,
- Изберете код за отстъпка /
корпоративна цена,

- Въведете код за цена на достъп
RILA2019 (не е задължително с главни
букви) и натиснете “обнови Гости и
Стаи”
- Изберете престоя си,
- Изберете ценови план Shaloha
Production Sept 2019,
- Изберете вида стая.
Пътуване и транспорт.
Транспортирането е включено към стаята
ви хотел Рила без допълнително
заплащане.
Трансфери от летище София (SOF):
информацията трябва да бъде добавена
добавена към резервацията ви под
“СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ”. Това поле
се намира на страницата за потвърждение
на резервациите с кредитни карти. Ако
още не разполагате с информацията за
полета ви, моля отбележете го в частта
“допълнителни коментари”. Вижте
примерния екран:

IMPORTANT: Participants staying off property
are subject to $83.00 event fee per person
per day ($250.00). Fee will be added to event
registration.
In order to offer all participants low Choir
registration rates, the hotel is guarantee a
percentage of room nights to be booked by
the group. The guarantee provides the event
a lower venue fee hence the rates for the
choir not increasing. Participants who wish to
stay off site may do so with off site fee.
Not applicable to local scholarships
Click to listen to Lullaby 2 from Quantum
Choir.

ВАЖНО: Участниците, които с престой
различен от цитирания хотел следва да
заплатят допълнителна такса от $83 на
ден на човек за събитието ($250.00).
Таксата ще бъде добавена към
регистрацията в събитието. За да
предложим на всички участници ниска
цена на регистрация за Хора, хотелът
гарантира процент от стаите да бъде
запазен за групата. Гаранцията осигурява
по-ниска цена за залата - поради тази
причина и цените за Хора не се
повишават. Участниците, които искат
престой на друго място, могат да го
ползват срещу допълнителната такса
цитирана по-горе.
Натиснете, за да чуете Приспивна песен 2
от Квантовия Хор.

Background on the Pineal Tones and Choirs:
People gather from all over the world at
sacred sites to tone together as a choir. Each
choir has a theme or message such as
Lemurian Reunion, Compassion,
Communication or Celebration. This chosen
theme is amplified by the intent and vibration
of the particular tones shared for an
experience like no other! The theme of this
yearʼs ceremony is “Avalon.” As Father
Cornelius says of Leelooʼs strange speech in
The Fifth Element: “It is the divine language,
the language before time was time.” The
Pineal Toning Technique carries the flavor of
sonic elements of Sanskrit, Tibetan, Hebrew,
Huna Kane, Chinese and other traditions with
the feeling of timelessness. Listen to some
audio samples here.

Какво представляват Епифизните Тонове
и Хоровете?
Хора от цял свят се събират на свещени
места, за да се настроят тонално заедно
като един хор. Всеки хор си има тема или
послание, като например Лемурианско
Събиране, Състрадание, Общуване или
Празненство. Тази подбрана тема бива
усилена от намерението и вибрацията на
специфичните тонове, споделени за
преживяване като никое друго. Темата на
тазгодишната церемония е “Авалон”.
Както Отец Корнелий казва за странния
говор на Лиилуу в Петия елемент: “Това е
божественият език, езикът преди времето
да стане това, което е.” Техниката на
Епифизното Тоново Хармонизиране носи
привкус на звукови елементи от Санскрит,
Тибетски, Иврит, Хуна Кане, Китайски и
други традиции с усещането за
безвремие. Чуйте някои от примерните
аудио откъси тук.

Research. In a lab that studies the effects of
music on plants, playing recordings of the
single tones had an impact that was “33%
better than the best of Mozart.” The Mozart
Effect in people is known to increase
intelligence, problem solving, and creativity,
and to reduce stress.
Recordings from the Maui Choir, with sublime
resonances and harmonics of the tones sung
in pairs, doubled and even tripled the Mozart
Effect.

Изследвания. В една лаборатория
изучаваща въздействието на музиката
върху растения при пускане на записа на
единични тонове е регистрирано
въздействие, което е било “33% по-добро
от най-доброто на Моцарт”. При хората се
знае, че Моцартовият Ефект увеличава
интелигентността, умението за
разрешаване на проблеми и
съзидателността, а също и че намалява
стреса. Записите от Хора Мауи със
сюблимните резонанси и хармоници на
тоновете изпявани в двойките, удвояват и
дори утрояват Моцартовия ефект.

For a decade, Dr. Todd has developed the
Pineal ToneTM series, inspired by a deep
inner knowing – a remembering – of an
ancient time in an ancient land. It was Kryon
who identified him as Yawee, the architect of
the Temples of Rejuvenation on the mountain
tops of Lemuria. He was also known as the
Spin Master, one of the greatest scientists to
ever walk the planet...read more HERE
There are many articles on our previous
website that explain the tones and the choirs
in greater depth. Check out these topics for
more: Quantum Cliff Notes, Lemurian
Reunion, Planet Builders, Nodes and Nulls,
Nodal Areas as described by Kryon.and more.

Вече едно десетилетие д-р Тод развива
поредиците Епифизни Тонове (TM),
вдъхновяван от дълбоко вътрешно знание
- едно припомняне - на древно време в
древна земя. Именно Крион е този, който
го идентифицира като Йауее, архитекта
на Храмовете на Подмладяването по
планинските върхове на Лемурия. Той е
бил известен също като Повелителят на
Въртенето, един от най-великите учени
някога живял на планетата... четете
повече ТУК. Има много статии на
предишния ни сайт, които обясняват
тоновете и хоровете в по-голяма
дълбочина. Потърсете следните теми
също: Квантови Скални Записки,
Лемурианско Повторно Обединение,
Строители на Планети, Възли и Нули,
Възлови Зони според описанията на
Крион и други.

Why Attend the Pineal Tones Choir?
Because You Can Be...
Amplifying Your Personal Abilities and Gifts
Breaking Through Barriers to Higher
Dimensional DNA Attributes
Prompting Profound Personal Transformation
and Healing Opening New Doors of
Awareness
Magnifying Intention & Synchronicity in Your
Life Awakening Positive Earth Potentials
through Activation of Specific Nodes
Experiencing the Expansion & Well-being of
Group Toning Meeting Kindred Spirits!
Singing, who me? Well, not exactly — the
choir is made of people like you who enjoy
toning and raising their vibrations together
through sound. You donʼt have to have an
exquisite singing voice to tone.

Защо да участвате в Хор на Епифизните
Тонове?
Защото можете да ...
Да увеличите своите лични умения и
таланти;
Да пробиете през ограниченията към повисокоизмерните ДНК характеристики;
Да ускорите Цялостна Персонална
Трансформация и Лечение;
Да Отворите Новите Двери на Съзнание;
Да умножите Намерението и
Синхроничността в живота си;
Да събудите Позитивните Земни
Потенциали посредством Активацията на
Специфични Възлови Точки;
Да преживеете разширението и
добруването на Груповото Тонално
Настройване;
Да срещнете сродни духове.
Да пея ... кой, аз? Ами, не точно. Хорът е
съставен от хора като вас, които се
наслаждават на разпяване по тонове и на
повдигане на вибрациите си посредством
звук. Не е необходимо да имате
изключителен певчески глас, за да се
разпявате по тонове.

See what people are saying about the
TONES! HERE
Pineal ToningTM is a system of sound
syllables toned in various
sequences and sung together in pairs. Did
you ever sing a

Вижте какво казват хората за ТОНОВЕТЕ!
ТУК
Епифизното Тоново Настройване (Pineal
ToningTM) е система от звукови срички
тоново подредени в разнообразни
последователности и изпълнявани чрез
пеене по двойки. Някога пели ли сте в час
“round” as a kid where two groups are singing по музика разделени на две групи, които
two different things at the same time? Singing пеят две различни неща едновременно?
tone pairs is similar to this. These tone
Пеенето на тонове по двойки е подобно.
syllables or levels are like the letters of an
Тези тонови срички или нива са като
alphabet. Two tone levels sung together
буквите на азбука. Две тонови нива
create a quantum word. When these words
изпяти заедно създават квантова дума.
are arranged in a sequence they create a
Когато тези думи са аранжирани в
quantum message. Each Choir creates a
последователност, те създават квантово
quantum message built from the basic tone
послание. Всеки Хор създава квантово
levels that are sung as pairs.
послание построено от базовите тонови
нива, които са изпети по двойки.

