
технологию блокчейн, они трудятся 
над созданием новой среды общения, 
позволяющей работать ни много ни мало с 
нашей интуицией. 

Создатели мобильного приложения не 
пытаются отрицать разумные решения 
и искусственно повысить значимость 
бессознательного. Они уверены, что 
успех скрыт в гармонии этих двух полей 
человеческой сущности. Бессознательное 
и сознательное помогают принимать 
решения. Мы не просто стоим на пороге 
открытия новой технологии, которая 
трансформирует сознание и подсознание 
в векторы киберпространства, — мы уже 
сегодня можем пользоваться ею благодаря 
мобильному приложению ORIS, с помощью 
которого можно задать любой вопрос и 
получить на него ответ, прогноз и, если 
хотите, предсказание. 

Как появилась идея?
Идеологом и одним из главных создателей 

приложения ORIS стал Александр 
Колохматов, который долгое время 
работал на рынке ценных бумаг. Это дало 
ему неоценимый опыт и, самое главное, 
понимание механизмов привлечения 
финансов в различные проекты. Затем был 
длительный период работы в банковской 
системе. Параллельно с этим, с 1999 
года, Александр осваивал различные 
медитативные практики.  В результате 
к  нему пришло понимание, что все люди 
соединены единым информационным 
пространством на неулавливаемом 
человеческим умом уровне. Множественные 
субъективные переживания со временем 
стали складываться в некую систему, 
дающую понимание, что обычному человеку 
просто не хватает осязаемого инструмента, 
которому можно было доверять и 
демонстрировать другим некоторые аспекты 
бытия.

В 2012 году стала формироваться 
команда единомышленников, которая на 
протяжении последних 5 лет занимается 
развитием нескольких направлений. С одной 
стороны, финансовое консультирование и 
сопровождение крупных сделок на рынке 
ценных бумаг, с другой — IT-решения для 
поддержки бизнеса: обработка баз данных, 
распределенные вычисления, нейросети.

В 2015 году у команды появилась весьма 
амбициозная идея создать поисковую 
систему следующего поколения, в которой 
запрос мог бы обрабатываться одновременно 
на большом количестве устройств. 
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Барлық замандарда басқалардан озық 
жүріп, прогресті бізге жақындата түсетін, 
өздері де жарықтың жылдамдығымен 
қозғалатын болашақтың адамдары 
болған. Олар бірінші болып, жаңа 
нақтылықты жасайды. Бірте-бірте біздің 
күнделікті тіршілігімізге айналатын 
нақтылықты. Ұшақтармен, интернетпен, 
смартфондармен солай болған. 

Во все времена существовали люди 
будущего. Те, которые опережают 
других, приближают к нам прогресс 
семимильными шагами да и сами 
движутся со скоростью света. Они 
первыми создают новую реальность. 
Ту, что постепенно превращается в 
наши будни. Так было с самолетами, 
Интернетом, смартфонами. 

Futurists have always existed. 
They are those who leave the rest of 
us behind as they surge forward to 
harness the future, bringing it closer 
to us. They are the first to imagine a 
new reality and make it part of our 
everyday lives. This has happened 
with planes, the internet and 
smartphones, to name but a few. 

Блокчейн технологиясын пайдалана 
отырып, олар — көп те, аз да емес — біздің 
түйсігімізбен жұмыс істеуге мүмкіндік 
туғызатын жаңа араласу ортасын құру 
жолында еңбектенеді. 

Ұялы қолданбаны жасаушылар парасатты 
шешімдерді теріске шығармайды және 
санасыздықтың мәнін жасанды түрде 
арттыруға ұмтылмайды. Олар адам 
жаратылысына тән осы екі өрістің 
үйлесімінде табыстың жасырынып 
жатқанына нық сенімді. Санасыз бен саналы 
түйсіктер шешімдер қабылдауға көмектеседі. 
Біз сана мен түйсікті киберкеңістіктің 
векторына өзгертетін жаңа технологияны 
ашудың табалдырығында жай ғана тұрған 
жоқпыз, — біз ORIS ұялы қолданбасының 
арқасында бүгінде оны пайдалана аламыз. 
Соның көмегімен кез келген сұрақты қойып, 
оған жауап, болжам, егер қаласаңыздар, 
сәуегейлік жорамал алуға болады. 

Идея қалай пайда болды?
ORIS қолданбасының идеясын көтеруші 

және оның негізгі жасап шығарушыларының 
бірі ұзақ уақыт бойы бағалы қағаздар 
нарығында жұмыс істеген Александр 
Колохматов болды. Бұл оған баға жетпейтін 
тәжірибе берді және, ең бастысы, түрлі 
жобаларға қаржы тарту тетіктерін түсінуді 
үйретті. Содан кейін банк жүйесінде 
ұзақ уақыт жұмыс істеді. Сонымен қатар, 
1999 жылдан бастап Александр түрлі 
медитативтік практикаларды меңгерді. 
Соның нәтижесінде ол барлық адамдардың 
адам миына ұстатпайтын деңгейде бірыңғай 
ақпараттық кеңістікпен біріктірілетінін 
түсінді. Көптеген субъективті күйзелістер 
уақыт өте қайсыбір жүйеге қалыптаса 
бастады, ол қарапайым адамға жай ғана 
болмыстың кейбір аспектілерін сеніп 
тапсыруға және басқаларға көрсетуге 
болатын құралдың жетпейтіндігі туралы 
түсінік береді.

2012 жылы пікірлестер командасы 
қалыптаса бастады, бұл команда соңғы  
5 жыл бойы бірнеше бағыттарды дамытумен 
айналысады. Бір жағынан, қаржылық 
консультация беру мен бағалы қағаздар 
нарығында ірі келісімдерді сүйемелдеу 
болса, екінші жағынан — бизнесті қолдауға 
арналған IT шешімдер: деректер базасын 
өңдеу, бөлінген есептеулер, нейрожелілер.

2015 жылы командада іздеу жүйесінің 
келесі буынын құру жөніндегі аса өршіл идея 
пайда болды, бұл жүйеде сұраным көптеген 
құрылғыларда бір мезгілде қатар өңделуі тиіс 
еді. 

and work in Almaty. Kazakhstan. Using 
blockchain technology they are working 
on creating a new communication 
environment that works with our 
intuition. 

The team is not trying to deny 
conscious, intelligent solutions or 
artificially improve the significance 
of the unconscious. They believe that 
success is hidden in the creation of 
harmony between these two fields. The 
unconscious and the conscious assist 
us in making decisions. We are not 
just on the verge of the discovery of a 
new technology that will transform 
the conscious and subconscious into 
vectors of cyberspace, we are already 
there thanks to the Oris app. By using 
this app you can ask a question and 
receive an answer, a prognosis and, if 
you like, a prediction. 

How did the idea emerge?
The ideologist and one of the main 

developers of the Oris app is Alexander 
Kolokhmatov, who worked for a long 
time in securities. This has given him 
invaluable experience and an important 
understanding of the mechanisms used 
to attract funds to a variety of projects. 
From 1999, while still in banking, 
Alexander began to master different 
forms of meditation. As a result, he 
came to understand that people are all 
connected by common informational 
space at a level that the human mind 
cannot recognise. In time numerous 
subjective emotional experiences led 
him to form a system that takes into 
account the fact that an ordinary human 
being simply lacks tangible tools that can 
be trusted and used to demonstrate some 
aspects of existence to others.

In 2012 he got together with a team 
of like-minded people, who have 
spent the last five years working on 
developing new ideas for, on the one 
hand, financial consulting and the 
management of large deals in the 
securities market and on the other, IT 
solutions for business support: data 
processing, distributed computing and 
neuronets.

In 2015, the team came up with 
an ambitious plan to create a next-
generation search engine that would 
process a request simultaneously on a 
great number of devices. 

Сол адамдар біздің ойымызды оқитын 
және, бәлкім, тілектерімізді де орындайтын 
қолданбаларды жасап шығарады. ORIS — 
сондайлардың бірі. Oris.Space командасы — 
Қазақстанда, Алматыда тұратын және жұмыс 
істейтін психологтар, ғалымдар, бағдарлама 
жасаушылар және қаржы қызметкерлері. 

These people are currently 
developing applications that will read 
our thoughts and help make our wishes 
become reality. One of them is called 
Oris. The team working on this project 
consists of psychologists, scientists, 
programmers and financiers, who live 

Эти люди создают приложения, которые 
будут читать наши мысли и, возможно, 
исполнять желания. ORIS — одно из 
таких. Команда ORIS.SPACE — это 
психологи, ученые, программисты и 
финансисты, которые живут и работают 
в Казахстане, в Алматы. Используя 
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Блокчейндер әлемі
– Біз блокчейн технологиясын түсінгеннен 

кейін, бұрынғы атқарған жұмыстардың 
барлығы ORIS.SPACE платформасы мен ORIS 
ұялы қолданбасының негізін құрады, – дейді 
Александр Колохматов. – Барлық команда 
мүшелерінің бүкіл жинақтаған тәжірибесінің 
әлдебір синергетикалық әсері дәл сол кезде 
сезілді, өйткені «Ми өзі жинақтаған тәжірибесі 
арқылы процеске араласпауы үшін біздің 
ақылымыздың кедергісін айналып өтіп, қазіргі 
заманғы технологиялар мен адамның ой-
санасын тікелей қалайша біріктіруге болады?» 
деген мәңгілік сұрақтың шешімі пайда 
болды. Адам мен қоғам — дап-дайын, аса зор 
нейрожелі, әрі ол қайсыбір өткізгіш интерфейс 
көрсетілген «Аватар» фильміндегіден де 
күшті, ал біздің әрқайсымызда «кіріктірілген 
дербес Wi-Fi бар»! Біздің командамызға осы 
интерфейсті ойлап табу ғана қалды, өйткені 
мобильді интернет қолжетімді болды және 
әркімнің дерлік қалтасында смартфон бар — 
демек, бәрі дайын!

Кәсіби психологтармен және 
нейробиологтармен жұмыс істегеннен 
кейін ORIS.SPACE командасында өте икемді 
шешім пайда болды: сұрақты суретпен 
немесе дыбыспен кодтауға болады, ал олар 
біздің миымыз үшін ештеңені білдірмесе де, 
түйсігімізге ақпарат береді.

– Біз ежелгі символдарды, түстерді, 
дыбыстарды іздей бастадық, бірақ солардың 
барлығы, ұқсас тақырыптағы бір жұмысқа 
кез болмасақ, құр әншейін болар еді, – дейді 
Александр. – Сөйтсе, өткен ғасырдың орта 
кезінен КСРО мен АҚШ-тың арнаулы 
қызметтері ұқсас зертеулер жүргізіп, 
таңқаларлық нәтижелер алған да, оларды 
құпияландырып қойған екен. Бірақ интернет 
заманында бірдеңелер сыртқа шыға бастады. 
Мүмкін болғандарын тірнектеп жинаған 
біз ұялы қолданба жасай алатынымызды 
түсіндік, ол адамдарға «иә/жоқ», «қашан?» 
және «қанша?» деген сұрақтардың үш 
санаты деңгейінде шешімдер қабылдауға 
көмектеседі. Жоғарыда көрсетілгендердің 
барлығын блокчейн технологиясына қатысты 
қолдану, орталықсыздандыруды, анонимдік 
пен ашықтықты пайдалану арқылы біз 
жұртшылыққа оқиғалардың объективті 
дәлелін көрсету мүмкіндігін алдық.

Жобаның негізін қалаушылардың бірі 
Ғалия Ахметжанова — Қазақстанның қор 
нарығын құру бастауында тұрған қаржы 
талдаушысы, Александр Колохматовтың 
сыныптасы. Пікірлестері Александр 
Озеровпен және Қуаныш Омаровпен бірге 
революциялық ORIS ұялы қолданбасын 
жасап шығарған да — солардың командасы.

– Біздің қолданбамыз әлеуметтанушылық, 
маркетингтік зерттеулер жүргізуге; болжамдар 
мен сәуегейлік жасауға; ойнауға, жаңаны 
білуге және табыс табуға мүмкіндік береді. 
Бұл — психологияның, физика мен IT-
технологиялардың тоғысуы. Адамның өз 

World of blockchains
“When we made blockchain technology 

work for us, all our previous groundwork 
became the  basis for the Oris.Space 
platform and Oris mobile app”, says 
Alexander Kolokhmatov. “What happened 
then was a kind of synergetic effect of the 
entire team’s accumulated experience, 
giving us an answer to the ancient 
question: “How to join modern technology 
and the human mind avoiding the barrier 
of our brain, so that the brain, with its 
accumulated experience, does not interfere 
in the process?” Human beings and society 
are already a huge neuronet, much cooler 
than the wiring interface in the Avatar 
film, and each of us has our own built-in 
wifi. Our team only needed to invent this 
interface as a mobile internet with easy 
access; almost everyone has a smartphone 
in their pocket, so everything was ready.” 

After working with professional 
psychologists and neuroscientists, the 
Oris.Space team came to the conclusion 
that questions can be coded into a picture 
or sound that would mean nothing for 
our brain but at the same time have 
information for our subconscious. 

 “We searched for ancient symbols, 
colours, sounds, but nothing fit until we 
came across a study of similar subjects”, 
says Alexander. “We found that since the 
middle of the last century, the special 
services of the USSR and USA had 
conducted similar research and they had 
achieved some amazing results, but the 
information was restricted. However, 
during the internet era some things 
began to leak into the public domain. By 
gathering the pieces of what was possible 
we realised that we could develop an app 
that would help people make decisions 
in three different categories, which were  
‘yes or no’, ‘when?’ and ‘how much?’ 
After applying all this to a blockchain 
technology, using decentralisation, 
anonymity and openness, we had the 
opportunity to present the results of our 
research to the public.”

One of the co-founders of the project 
is Galiya Akhmetzhanova, a financial 
analyst who has been involved with 
the Kazakh stock exchange since its 
inception and is a classmate of Alexander 
Kolokhmatov. Their team, including like-
minded people such as Alexander Ozerov 
and Kuanysh Omarov, have developed 
Oris, the revolutionary mobile app.  

 “Our application will facilitate 
sociological and market research, make 
forecasts and predictions, play, learn 
and earn money. It is the confluence of 
psychology, physics and IT technology. 
A tool that will attune a human being 
to himself and his own subconscious. 

Мир блокчейнов
– Когда мы разобрались с технологией 

блокчейн, то все предыдущие наработки 
легли в основу платформы ORIS.SPACE и 
мобильного приложения ORIS, — говорит 
Александр Колохматов. — Именно тогда 
и произошел некий синергетический 
эффект накопленного опыта всех членов 
команды, так как появилось решение 
извечного вопроса: «Как объединить 
современные технологии и разум человека 
напрямую, минуя преграду нашего ума, 
чтобы ум не вмешивался в процесс со 
своим накопленным опытом?». Человек и 
общество — это уже готовая гигантская 
нейросеть, причем даже круче, чем в 
фильме «Аватар», в котором показан некий 
проводной интерфейс, а у каждого из нас 
есть собственный встроенный Wi-Fi! Нашей 
команде осталось только придумать этот 
интерфейс, так как мобильный Интернет 
стал  доступным и  у почти каждого в 
кармане смартфон — и по сути все готово!

После работы с профессиональными 
психологами и нейробиологами у команды 
ORIS.SPACE появилось весьма изящное 
решение: можно закодировать вопрос 
в картинку или звук, которые ничего 
бы не значили для нашего ума, и в то 
же время там была бы информация для 
подсознания. 

– Мы стали искать древние символы, 
цвета, звуки, но все это было не то, пока не 
наткнулись на одну работу схожей тематики, 
— говорит Александр. — Оказалось, что еще 
с середины прошлого века спецслужбы СССР 
и США проводили похожие исследования и 
получили потрясающие результаты, которые 
засекретили. Но в эпоху Интернета кое-
что стало просачиваться наружу. Собрав 
по кусочкам все, что только возможно, 
мы поняли, что можем создать мобильное 
приложение, которое поможет людям в 
принятии решений на уровне трех категорий 
вопросов: да / нет, когда и сколько. Применив 
все вышеуказанное к технологии блокчейн, 
используя децентрализацию, анонимность 
и открытость, мы получили возможность 
предъявить общественности объективное 
доказательство события.

Одна из основательниц проекта Галия 
Ахметжанова — финансовый аналитик, 
стоявший у истоков формирования 
фондового рынка Казахстана, 
одноклассница Александра Колохматова. 
Их команда вместе с единомышленниками 
Александром Озеровым и Куанышем 
Омаровым и создала революционное 
мобильное приложение ORIS.

 – Наше приложение позволит проводить 
социологические, маркетинговые иссле-
дования, делать прогнозы и предсказания, 
играть, узнавать новое и зарабатывать. 
Это слияние психологии, физики и IT-
технологий. Инструмент, который обратит 

назарын өзіне, өз түйсігіне аударатын құрал. 
Қолданбаны смартфонға жүктей отырып, 
сіздер басқа адамдардың жүз сұрағына 
жауап бересіздер, демек, жүз рет өздеріңізге 
жүгінесіздер. Нәтижесінде өздеріңізге сенуге 
және өздеріңізді, ішкі дауыстарыңызды 
тыңдауға үйренесіздер. Шын мәнінде, ол 
— өз түйсіктеріңізбен байланыс жасауға, 
оны дамытуға арналған құрал. Біз ұялы 
қолданбаның бета-нұсқасын жасадық және 
ол жұмыс істеп жатыр. Блокчейндер әлемінде 
жобалардың тек 5 пайызында ғана бета-
нұсқа бар! Блокчейн технологиясы орасан 
зор мүмкіндіктер ашады. Олар адамдардың 
санасын, біздің өзара қатынастарымызды 
өзгертеді. Бұл — парадигмалардың ауысуы, 
процесті енді тоқтату мүмкін емес, – дейді Ғалия 
Ахметжанова. – Бәлкім, біз осы технологияның 
қажеттігін бірінші болып сезінген болармыз, 
өйткені рухани практикамен айналысамыз ғой. 

Александр Колохматов былай деп қосады:
– Біздің басты міндетіміз бен миссиямыз 

— өз ақылымызды адамның өзі жасаған 
тордан шығару. Егер назарды өз ішімізге 
қайта бұрсақ, онда ешқандай бұғаудың жоқ 
екенін көреміз, біз еркінбіз! 

– Менің жеке дағдарысым мынада, – деп 
бөліседі Ғалия Ахметжанова, – бір жолы мен 
барлық мақсатыма жеткенімді түсіндім, үй 
алдым, бизнес жасадым, отбасын құрдым, бала 
тудым. Қызығатын-ақ жағдай сияқты: бәрі де 
бар. Бірақ сыртқы дүниеде жетістік қаншалықты 
көп болса, ішкі дүниедегі шиеленіс соғұрлым 
терең болады. Содан шығудың амалын іздеу 
үстінде осы жобаға келдім. Біздің бәріміз 
ішкі үйлесімді іздеу үстіндеміз және өзгеріске 
дайынбыз. Және ол қазір жүріп жатыр! 

Кез келген адам өз түйсігіне жүгіну және 
түйсігімен жұмыс істеп көру үшін ORIS 
ұялы қолданбасын жүктей алады. Ол үшін 
смартфон болса, жеткілікті.    

человека к самому себе, к подсознанию. 
Скачивая приложение на смартфон, вы 
отвечаете на сто чужих вопросов, а значит, 
сто раз обращаетесь к самому себе. В ре-
зультате учитесь доверять и слушать себя, 
свой внутренний голос. По сути, это сред-
ство для обретения связи с собственной 
интуицией, для ее развития. Мы создали 
бета-версию мобильного приложения, и 
она уже работает. В мире блокчейнов лишь 
5 процентов проектов имеет бета-версию! 
Технологии блокчейна открывают огром-
ные возможности. Они меняют сознание 
людей, наши взаимоотношения. Это смена 
парадигм, процесс уже не остановить, — 
говорит Галия Ахметжанова. — Возможно, 
мы первыми почувствовали потребность 
в этой технологии, так как занимаемся 
духовными практиками. Александр Колох-
матов добавляет:

– Наша сверхзадача и миссия — 
выбраться из клетки своего ума, которую 
человек возводит сам. Если вернуть 
внимание внутрь себя, то увидишь, что 
нет никаких оков, — мы свободны! 

– Мой личный кризис, — делится 
Галия Ахметжанова, —  был в том, 
что однажды я поняла, что достигла 
всех своих целей, обрела дом, бизнес, 
создала семью, родила детей. Казалось 
бы, завидное положение: есть все! Но 
чем больше успеха в мире внешнем, тем 
глубже внутренний конфликт. В поисках 
выхода пришла к этому проекту. Все мы в 
поиске внутренней гармонии и готовы к 
трансформации. И это уже происходит! 

Скачать мобильное приложение ORIS, 
чтобы обратиться к своей интуиции и 
попробовать работать с подсознанием, 
может любой. Для этого нужно всего лишь 
иметь смартфон.    

Downloading the app onto to your 
smartphone will answer a hundred 
questions that you ask yourself all the time. 
As a result, you can learn to trust and listen 
to yourself and your inner voice. It is a way 
to make a bridge to your intuition and to 
develop it. We developed a beta version of 
the mobile app and it already works. In the 
world of blockchains only five per cent of 
projects have a beta version. Blockchain 
technology opens up huge possibilities. They 
change the consciousness of people and of 
our mutual relationships. It is paradigm 
change and it is impossible to stop the 
process”, says Galiya Akhmetzhanova. “We 
were probably the first to feel the need for 
this sort of technology as we were already 
engaged in spiritual practices.”  According 
to Alexander Kolokhmatov, “our supertask 
and mission is to escape the cage around our 
brain that the human being builds himself. 
If you turn your attention inside yourself, 
you will see there no shackles, we are free”. 

“My personal crisis”, says Galiya 
Akhmetzhanova, “was in my 
understanding one day that I had achieved 
all my goals. I had a home, a business, 
had created a family and given birth to 
children. In this apparently enviable 
situation, I had everything. However, the 
more success we have in the outer world, 
the deeper is our internal conflict. In 
search of a way out I came to this project. 
We are all in search of inner harmony 
and ready for transformation, and this is  
happening right now.” 

If you want to tune in to your intuition 
and try to work with your subconscious, 
simply download the Oris app. All you 
need is a smartphone.    
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