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За автора
Орис, за своя творчески живот, е написал около 100 книги на духовно-

философска и езотерична тематика, а също и на тема психическата и духовна 
взаимовръзка на енерго-структурата на човека с енерго-структурата на 
вселената. 

По-голямата част от живота на Орис е посветена на духовното творчество 
чрез писане на книги на космологични теми. В тях авторът разкрива теми, 
които никой преди него не е засягал толкова дълбоко и подробно. 

През далечната 1996 г. Орис успява да намери своята Духовна съдба, която 
неуморно изпълнява и до днес.

Орис е роден на 25 януари 1954 г. в малкото украинско село Маринка, Донецка 
област, в семейството на миньор и медицинска сестра.

Още от много ранна възраст в Орис се разкрива дарбата за интуитивно 
писане на поетични текстове. На 3-годишна възраст Орис чете първото си 
стихотворение, наречено «Женшен» на майка си, която го записва, защото той 
все още не може да пише.

Освен това от ранно детство той притежавал медиумни способности:  спонтанно 
«вижда» динамични картини на събития и епизоди от личния живот на други 
хора, чиято автентичност впоследствие често се потвърждава. В предучилищна 
възраст Орис периодично предупреждавал децата, когато замисляли някакви 
бели, за непредвидените обстоятелства, които ги заплашват, а в училище 

знаел кой ще бъде извикан на дъската и предупреждавал съучениците си за 
това. Той също така знаел предварително на кои от момчетата момичетата ще 
симпатизират, или не.

Първите стихотворения на Орис, още от 6-годишна възраст, са публикувани 
в регионалния вестник Марински. Освен това Орис рисувал добре: в 3-ти клас 
и 14 портрета на украински и руски писатели, рисувани от него, украсявали 
стените на училищния коридор.

През 1971 г. Орис завършва 10-ти клас, работи като инструктор по физическо 
възпитание в Маринския окръжен потребителски съюз, а през 1973 г. постъпва 
в агрономическия факултет на Кримския селскостопански институт, който 
завършва през 1978 г. След като работи 4 години по специалността си на 
Южното крайбрежие на Крим (Ялта), той постъпва на длъжността директор 
на базата за спорт и отдих (пт. Понизовка), собственост на 2-две московски 
научно-производствени обединения - «Измерителна техника» и «Енергия», 
обслужващи космическия отрасъл. През 1990 г. напуска във връзка с началото 
на литературната си дейност.

Като тийнейджър Орис проявява голям интерес към бойните изкуства: карате 
(киокушинкай), кунг-фу (изкуството дим-мак - «отровна ръка», вин чун, цзуй 
цюан), джудо, самбо и други. По-късно, през 1975 г., получава черен колан по 
бойни изкуства, а през 1979 г. в Ялта в Министерството на вътрешните работи 
открива секция по бойни изкуства и ръкопашен бой.

Започвайки от този период (от 1975 г.), докато все още учи в института, Орис 
работи в продължение на 15 години върху написването на няколко поредици 
от книги по темата за бойните изкуства. Тритомният учебник по карате и по 
изкуството на дим-мак, озаглавен «Пътят на карате – от ученик до майстор», е 
колоритно оформен и публикуван в Москва през 1992 г. През тези години в 
Москва излиза отделна книга «Дим-Мак – изкуството на «отровната ръка». През 
този период е написана и втората поредица, състояща се от повече от 20 книги 
под общото заглавие «Посвещението или духът на воина», но не е публикуван 
в СССР поради липса на висше физическо възпитание от страна на автора. 
Поради тази причина през 1982 г. Орис постъпва задочно в Симферополския 
държавен университет във Факултета по физическо възпитание, но го напуска 
на 4-та година по семейни причини (поради раждането на сина му Ярослав 
през 1983 г.) и във връзка с началото на перестройката.

По време на работата си по поредицата «Посвещението или Духът на Воина», 
Орис (в състояние на дълбинна медитация) за първи път неволно влиза в 
контакт със своите Духовни Учители, след което започва редовно да получава 
информацията, залегнала в основата на уникална поредица от книги под 
общото заглавие «Живот между Животите» и всички книги, които впоследствие 
е написал.

По-нататък започва по-интензивния Духовен Път на Орис, белязан от повратна 
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точка в живота му поради възникналата в неговото Съзнание спешна нужда 
да намери Себе Си и своята Духовна роля в живота. През 1996 г. заминава 
като отшелник в пещера, от която не смята да се връща. Там, в пещерата, до 
него идват дълбоки Духовни откровения, както и информация за миналите му 
(паралелни) животи. Орис описва някои от тези свои вътрешни преживявания 
в стихове, които са публикувани в отделен сборник. Въз основа на контактите 
със своите Духовни Учители по време на това изпитание (40 дни гладуване само 
на вода), след като е научил своето Предназначение в живота, той с обновено 
Самосъзнание се връща у дома, след което започва нов Духовен етап в животат 
му: за четири години написва повече от 40 книги, които са включени в няколко 
поредици със следните заглавия: «Живот между Животите», «Изкуството да 
умреш» и «Извънземни контакти».

След 2000 г. Орис започва да пише текстове по мелодиите на съветски хитови 
песни, в които изразява цялата квинтесенция на своите духовни изводи и 
разсъждения, подчертавайки важността на ролята на Любовта, Добротата, 
Милосърдието и всички Човешки качества и чувства, които хората толкова 
често забравят в ежедневието.

Също така, след 4 последователни Духовни Посвещения (от 1996 до 2000 г.), 
Орис получава достъп до по-вярна и надеждна информация за структурата 
на Вселената и за ролята на човека в нея, която разкрива в поредиците 
«Ииссииди», «Благата Вест», «Безсмъртието е достъпно всекиму» и «Основи на 
Иисиидиологията». Тези поредици са написани с усложняването, повишаването 
и задълбочаването на качеството на информацията от нивата на колективното 
Подсъзнание, която ляга в основата на собственото му Самосъзнание и където 
той намира отговорите на сложни космологични въпроси, които до преди това 
изглеждало, че ще останат без отговор за хората още десетки години. 

По-подробен списък на всички книги, написани от Орис, е даден по-долу. 
Представен е по реда на тяхното написване.

Всички книги на Орис на наличните езици, могат да бъдат изтеглени безплатно 
от сайта www.bg.orisoris.ru

Подбор и подготовка на материала, оформление: Астийрааллс 
Превод: Емилия Манолова

1992
3-томник «Пътят на карате – от ученик до майстор»
Москва, 1992 
Общ обем: 759 стр.

За първи път у нас беше направен опит да се обобщи личният опит на автора, 
посветил по-голямата част от живота си на изучаване на теорията и практиката 
на бойните изкуства. Дадени са оригинални материали за психофизическата 
подготовка на адептите по бойни изкуства. Засегнати са морални проблеми, 
проследени са философските произходи на карате-до, които произлизат от 
учението на Буда. Дори и с най-подробния учебник човек не може да стане 
майстор на карате. За това е нужен Учител. Тогава за какво е тази книга? За 
нещо, без което е невъзможно да станеш майстор.

В продължение на много години авторът сериозно и задълбочено изучава 
източните бойни изкуства: карате, джудо, кунг-фу, дим-мак (изкуството на 
забавената смърт). Книгата обхваща всички етапи на обучение по карате – от 
основите до най-високотомайсторство, включително Дим-Мак и безконтактните 
удари (енергийни удари). Енциклопедично издание в три тома. Подробно са 
представени основните техники на защитни движения нанесени с ръце и 
крака. Анализирана е механиката на всяко движение, вътрешните психични 
съставляващи, техниката на преминаване през фазите на релаксация и 
концентрация на енергия. Книгата съдържа множество снимки, диаграми и 
гравюри.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е .  Т О М  1 : 
РАЗДЕЛ 1. Пътят на будизма
РАЗДЕЛ 2. Пътищата за развитие на източните бойни изкуства 

РАЗДЕЛ 3. Дихателни упражнения в системите за бойни изкуства

РАЗДЕЛ 4. Системи за обучение при изучаването на бойните изкуства

РАЗДЕЛ 5.  Теория и практика на основните стойки и позиции на карате 
и кунг-фу

РАЗДЕЛ 6.  Кратък преглед на някои от основните естествени видове 
оръжия и начините за тяхното използване

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е .  Т О М  2 : 
РАЗДЕЛ 1. Теория и практика на «Уке-Ваза» — техника за защита
РАЗДЕЛ 2.  Теория и практика на техниките на ударите с ръце 
  «Дзуки-Ваза» — техника за нанасяне на проникващи удари с 

ръце 
 «Учи-Ваза» — техника за нанасяне на удари с ръце

РАЗДЕЛ 3.  Теория и практика на «Гери-Ваза» — техники за нанасяне на 

http://www.bg.orisoris.ru
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1996
Дим-Мак – изкуството на «отровната ръка» 
Москва, 1996 
Общ обем: 211 стр.

Уникалността на тази книга се състои в това, че в нея за пръв път са направени 
опити да се комбинират основите на енергията на бойните изкуства, както 
и много специфичната техника за въздействие върху нервните центрове на 
човека и енергийното поразяване на противника на разстояние.

Много подробно са разгледани психологическите, рефлексотерапевтичните 
и механичните методи за повишаване на работоспособността на спортистите 
в условия на повишени натоварвания.

Обширните руско-японски и японско-руски речници са предназначени за 
майстори, които общуват с японските каратисти.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
РАЗДЕЛ 1. Практика на водене на бой с няколко противника
РАЗДЕЛ 2. Долекарска помощ при занятията по карате

РАЗДЕЛ 3.  Някои методи за увеличаване на работоспособността на 
спортистите

РАЗДЕЛ 4.  Пътят от «докосването на забавената смърт» – към ударите без 
докосване

Кратък речник на основните термини, названия и обозначения

удари с крака 
 Удар с крак напред — «мае-гери» 
 Страничен удар с крак — «маваши-гери» 
 Удар с крак в страни — «йоко-гери» 
 Удар с крак назад — «уширо-гери»

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е .  Т О М  3 : 
РАЗДЕЛ 1. Практика на водене на бой с няколко противника
РАЗДЕЛ 2. Долекарската помощ при занятията по карате

РАЗДЕЛ 3.  Някои методи за увеличаване на работоспособността на 
спортистите

РАЗДЕЛ 4.  Пътят от «докосването на забавената смърт» — към ударите 
без докосване

Кратък речник на основните термини, имена и означения



8 9

Поредица «Посвещение или Пътят на 
Воина»

Тази пордица книги на тема «Изкуството Дим-Мак – изкуството на забавената 
смърт», е написана от автора с цел да се разкрият всички нюанси и детайли, 
свързани с бойния стил Кунг-Фу – Дим-Мак, които преди това не са описвани 
никъде с такава задълбоченост и подробности. 

«Пътят на Война и Духът на Посвещението»

«Духът на Мисълта и пътят към Медитацията»

 «Болестта и нейното лечение с Мисъл»

«Духът на звука и лечение със звук»

«Духът на Енергията»

«Лечение с Енергия»

«Духът на дишането»

«Лечение с дишане»

«Духът на движението»

Ялта, 1991-1996

Отделни книги
«Странстванията на Душата» или «Живот между Животите» 
Москва, Kiev, 1996 
Общ обем: 290 стр.

Книгата не само запознава читателя с проблема за Смъртта, но и разглежда 
мястото на човека в Космическата йерархия. Ще научите за пътя на воина и 
отношението му към Смъртта, за семеричния състав на човека, за преодоляването 
на страха от Смъртта, за взаимовръзката между човека и Егрегорите, за чакрите 
като естествени канали за връзка с другите светове. Книгата предоставя техники 
и методи за навлизане във вътрешните пространства и прехода в други светове.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Другите Светове 
Воинът и Смъртта 
Медитацията – това е «Смърт» 
Страхът от Смъртта 
Изкуството да се умира 
Човек – Космос 
Пространство и Време 
 Ръководство по прехода в другите светове 
Материалната Вселена 
Човек и Егрегор 
 Нехора 
Пътешествия във Времето и Пространството 
 Техника на влизане във вътрешните Пространства 
Методи за преход в другите Светове 
 Авто- или самохипноза 
 Осъзнато сънуване 
 Втори метод за излизане 
Чакрите – естествените канали за връзка с другите Светове 
 Муладхара 
 Свадхистхана 
 Манипура 
 Анахата 
 Вишудха 
 Аджна 
 Сахасрара 
Състав на човека 
Семерична конституция на човека
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1997-2000
«Мисълта и Медитацията»
Ялта, 1997 
Общ обем: 250 стр.

Мислите, като и  предметите, не ви принадлежат: те винаги идват отнякъде, 
остават за известно време и взаимодействат с вашето Съзнание, а след това 
неусетно изчезват някъде. Вашето мислене е процес, който непрекъснато 
синтезира във вашата реалност все нови и нови Форми от вече познатия ви 
умствен и сетивен опит, следователно за вас мисленето е «началото» и «краят» 
на абсолютно всичките ви желания – от получаването на някакви материални 
блага до постигане на «по-високи» (по вашите понятия) духовни цели.

След като овладеете изкуството на мисловните трансформации, вие ще получите 
абсолютно реално средство за съзнателно управление на материалните условия 
на вашето земно съществуване. Усъвършенствайки се в тази посока, вашата 
менталност може да достигне точката, в която става възможно да управлявате 
мощните фактори на стихийните елементи на Природата чрез Силата на своя 
Разум, влияейки не само на времето, но и на такива разрушителни явления 
като торнадо, земетресение, цунами...

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Животът е продукт на творческото движение на мисълта 
Всяка мисъл е материална  
Работа с мислите 
Ученията на адепта 
 Как да станете наблюдател 
 Относно провеждането на занятия по концентрация 
 В живота ние изграждаме всичко с нашите Мисли и Съзнание 
 За практиката на формиране на сънищата 
 Мисълта е продукт на времето 
 Техника за отваряне на «третото око» 
 Всеки живее в света на собствените си сънища 
 Как да излезем отвъд пределите на Мисълта 
  За създаването на Мисъл-форма в практиката на 

Медитацията

Сборник стихове «40 дни Отшелничество»
Ялта, 1996 
Общ обем: 47 стр.

Стихотворенията, представени в тази книга, са написани от Орис през 1996 г. 
в планините Ай-Петри, когато, поел доброволно обет за мълчание, той живее 
40 дни в планината в малко пространство, изкопано от него за няколко дни с 
консервна кутия между две подпиращи се взаимно скали, напълно отказвайки 
се от храна и общуване с хора.

Вътрешната причина за заминаването му в планината била насъщната назряла 
в Душата му непреклонна потребност, поне да се опита да познае Смисъла 
на сегашното си съществуване възможно най-дълбоко и ако е възможно, 
след това да се опита да открие Същността на своето собствено Духовно 
Предназначение чрез провеждане на вътрешен Диалог със своя «Висш Аз» 
и търсене на възможности за разбиране на самия себе си.

Тази книга съдържа и аудиозапис на стиховете, рецитирани от Орис на 
диктофон по време на самия акт на Отшелничество.
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«Душата в Зодиака»
Москва, 1999 
Общ обем: 219 стр.

Книгата «Душата в зодиака» продължава и развива темите повдигнати в 
«Странстването на душата». В нея авторът говори за своя опит от контакта си 
с извънземни цивилизации, разглежда модел на структурата на Вселената, 
по-специално световете на духовете, адските светове, световете на Слънчевата 
система и други светове и йерархии. Подробно е разгледано съществуването 
на Душата в процеса на преход между световете, архетипите на астралния и 
финия свят. В книгата читателят ще намери най-пълните отговори на вечните 
въпроси на човешкото Битие.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :

Част първа. Световете на Слънчевата система 
 Светове на религиите 
 Светове на Веданта 
 Светове според будизма 
 Световете на човека 
 Низходящите светове 
 Възходящите средни светове 
 Световете на «двойниците» 
 Светът на съвършените духове 
Част две. Извънземни цивилизации 
 Цивилизацията от планетата «Церера» 
 Цивилизацията от съзвездието Андромеда 
 Цивилизацията от съзвездието Плеяди 
 Цивилизацията на сребърните хуманоидни сфери 
 Цивилизацията на зелените сфери-хуманоиди 
 Небесният Дух Христос 
 Ангели-Хранители 
Част трета. Физическият свят 
 Етерният слой 
 Физическото тяло 
 Етерното тяло 
 Архетипи на животинските общности 
 Астралното тяло 
 Астралът 
 Аурата на Душата 
 Еволюцията на Духа

Поредица «Живот между Животите» 
Ялта, 1997-1998

Това, за което Орис пише в книгите от поредицата «Живот между Животите», е 
най-подробното, от написаните някога от човек, описание на цялата поредица 
от събития, претърпени от Съзнанието на починалия човек, при неговото 
завръщане в своя Небесен Дом, който има толкова «обитатели», че обикновеният 
човек не може дори да си ги представи.

Орис, използвайки многогодишния си индивидуален опит от астро-изходите, 
описва подробно изучаваните от него реалности на Астрала и Ментала, 
превръщайки Непостижимо-Непознаваемото Битие в Знание достъпно за 
разбирането на почти всеки човек и водещи го към постепенно осъзнаване 
на неизменната Истина за неговото безкрайно Космическо Съществуване.

Книга 1. «Живот без Смърт» («Духа на смъртта»)
Ялта, 1997 
Общ обем: 204 стр.

Кой си ти? Как и защо си попаднал в този жесток и чужд свят? Къде ще отидеш 
и как ще живееш, след като близките ти се сбогуват с теб на тази Земя? И 
наистина ли ще съществуваш след това? Това са постоянни въпроси. Но те 
имат отговори. Тайната на живота и смъртта неудържимо привлича човека към 
осъзнаването на това, което отдавна е знаел, но досега е оставало загадъчно 
и непознато.

Ако имате нужда от отговори на тези вечни въпроси, ако вече не можете да 
живеете без тях спокойно, тогава този източник на знания е за вас.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :

Смъртта е началото на Живота 
Смъртта и религията 
Животът е пътя към безсмъртието 
Смъртта е форма на Живот 
Диалог с Учителя 
Воинът и Смъртта 
Воинът и самоубийството 
Страхът от смъртта
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Книга 2. «Душата и Космоса»
Ялта, 1997 
Общ обем: 179 стр.

Изправен пред постоянен избор между Добро и Зло, човек се губи и не винаги 
се замисля над това кому, с избора си, служи: на Бога или на Сатаната? За да 
помогне на читателя да направи своя избор, авторът говори много подробно 
за Егрегорите - астрални същности, приспособени към съществуване както в 
положителния, така и в отрицателния полюси на Битието, което се определя 
главно от природата на самия Егрегор.

Авторът помага да се разберат всички тънкости на тази тема, показвайки с

примери от дейностите на «дяволските Егрегори», към какво може да доведе 
духовното невежество и необмисленото преклонение пред материалните 
символи, спускащи човешкото Съзнание до нивото на магьосници, магове и 
т.н. НЕХОРА.

Как да се очистим от астралната мръсотия на собственото си невежество, 
която разлага нашата духовна Същност и ни поставя на едно ниво с дивите 
животни? Как можем още приживе да се погрижим за благоприятните условия 
на нашето следсмъртно съществуване? Орис говори за това и за много повече 
във втората си книга «Душата и Космоса».

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
От автора 
Човек – Космос 
Пространство-Време 
Времето е мисъл 
Реката на Времето 
Времевите фактори 
«Черните дупки» – източници на Материята на Антисвета 
Материалната Вселена 
Душата в Егрегора 
Егрегорите и хората 
Дяволът и неговите демонични Егрегори 
Егрегорът и Душата

Книга 3. «Душата в другите Светове» («Другите Светове»)
Ялта, 1997 
Общ обем: 139 стр.

Когато говорят за «други космически мислещи цивилизации», подразбират 
или интелигентното население на други планети, така наречените «братя по 
разум», или нещо толкова абстрактно и неопределено. Но по някаква причина 
никой не се замисля за факта, че точно тези «мислещи цивилизации» могат 
да бъдат САМИТЕ НАС, само че НИЕ, намиращи се на други нива на НАШЕТО 
развитие, в други условия на Битието, в минала или бъдеща пространствено-
времева структура, в други кръгове на полето на Времето на НАШАТА човешка 
цивилизация.

Всички така наречени «други Светове» не трябва да се възприемат като нещо 
чуждо и непознато. Между «този Свят» и многобройните «отвъдни Светове» 
няма разделителна бариера. Напротив, всичко, което съществува, е едно и 
единствено Божествено Битие.

За това и за много друго ще научите от третата книга «Душата в другите 
Светове»

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
От автора 
Световете на Слънчевата Система 
 Световете на религиите 
 Световете на Веданта 
 Световете на човека 
  Световете на небето 
  Световете на тези, които слушат гласа 
  Световете на самостоятелно вървящите към просветление 
  Световете на БОДХИСАТВИТЕ 
  Световете на БУДА 
 Световете от низходящ ред 
  Адските Светове 
 Средните Светове от възходящ ред 
 Световете на «двойниците» 
 Светът на Съвършените Духове
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Книга 5.  «Техника на астроизлизанията. Чакри» 
(«Чакри»)
Ялта, 1998 
Общ обем: 192 стр.

В тази книга авторът продължава своето изследване на Света около нас и 
се опитва да разгадае една от най-непознатите все още Тайни на Природата 
– човека. Та нали само познавайки себе си можем да се доближим до 
познаването на Бога и Неговите Тайни.

Кой си ти и какво правиш на тази планета? В какво е смисълът на твоето 
пребиваване тук? Къде ще отидеш, след като хората кажат за теб: «Той умря...»? 
И въобще нещо ще остане ли след Смъртта ти нещо, освен спомена за теб? 
На всички подобни въпроси чрез автора на тази книга ще отговори неговият 
Учител, който е поел мисията за детайлно запознаване на човечеството на 
Земята с проблема за т. нар. «следсмъртно съществуване» на човека.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Двойникът на човека и Ноосферата на Земята 
Пътешествия във Времето и Пространството 
Техника за влизане във вътрешните Пространства 
 Релаксация 
 Самохипноза 
 Обща схема на самохипнозата 
 Полусънно състояние 
 Втори метод за излизане  
Опасност от обсебване по време на астроизлизанията 
Чакрите – естествените канали за връзка с другите 
Светове 
 Муладхара 
 Свадхистхана 
 Манипура 
 Анахата 

Книга 4. «Извънземните»
Ялта, 1998 
Общ обем: 242 стр.

Тази книга може да изглежда невероятна и приказна за читателя, но тези, 
които имат уши да чуят, ще намерят потвърждение на своите мисли и надежди 
и доказателство, че ние не сме единствените хора в Космоса.

Дойде времето да се срещнем с онези, които от милиони години невидимо 
присъстват около нас, изпращайки сигнали за своето невидимо съществуване. 
Нека всеки от вас възприеме тази книга така, както чувства! От някои може 
да се възприеме като приказка, а от други - като информация за размисъл 
или като пътеводител. Така ще бъде постигната основната цел на тази книга, 
защото вие ще познаете Истината, а какво да правите с тази Истина, е личен 
избор на всеки.

Тази книга представлява най-малката част от информацията за многобройните 
контакти на автора с другите цивилизации на Космоса и информацията, 
получена от Тези, които авторът нарича Вселенски Учители. 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
От автора 
Съобщение на Демиурга на Света 
Хуманоидите от съзвездието Регул 
Цивилизацията от планетата Церера 
Цивилизацията от съзвездието Андромеда 
Цивилизацията от съзвездието Плеяди 
  Извънредно съобщение към земляните от 

представителите на Съзвездието Плеяди

 Обращение на Ора към земляните 
 Аалан сообщава на хората 
Цивилизацията на «серебристите хуманоиди-сфери» 
Тайната на Тунгуски или още веднъж за Нехората 
Цивилизацията на «зелените сфери-хуманоиди» 
Посланието на Владиката Майтрея 
Христос – Суперзвезда 
Извънземните свидетелстват 
 Съобщения на Албеллик 
 Съобщава Рамасанта 
 Съобщава Маккеарланд 
 Съобщава Араарагот 
  Диалог на Орис с андромедянина 

Аллаагором

Ангели-Хранители 
 Послание от Архангел Михаил 

Послание от ЕЛОХИМ за хората 
от земята 
Послание от Архангел Уриил 
Послание от Архангел Гавриил 
Послание от Архангел Метатрон 
Послание от бога на Слънцето 
Световете от възходящ ред

Книга 6. «Човекът и неговата Душа»
Ялта, 1998

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Състав на човека 
Семеричен състав на човека 
Физически Свят 
Етерен слой 
Физическо тяло 

Етерно тяло 
Архетипи на Финия Свят 
Архетипи на съобществат на животните 
Астралното тяло 
Астрала

 Вишудха 
 Аджна 
 Сахасрара 
Състав на човека
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Книга 8. «Изкуството да се умира» 
Книгата се състои от 5 части. 
Общ обем: 415 стр.

Авторът, чрез своя дългогодишен опит в самостоятелните извънтелесни 
изследвания на Финия Свят, се е опитал да даде най-подробни отговори на 
конкретни въпроси: как да умреш правилно? Как да се научим да приемаме 
смъртта си навреме? Как става трансформацията на фините тела по време на 
следсмъртния преход?

Тази книга, която по най-подробен начин описва промяната в състоянието на 
Съзнанието на човека по време на процеса, наречен «умиране» и пребиваването 
на неговата Душа в различните вибрации на енергиите на Астрала също е 
един вид ръководство по религиозна терапия и есхатологична психохирургия, 
извършени с помощта на най-подробните текстове на «Наставленията», четени 
от близките за

умиращия или за вече починалия човек, за да укрепи и събуди неговото 
Съзнание преди Прехода в другия Свят.

Наред с другите неща, тази книга може спокойно да се отнесе към един от 
най-подробните пътеводители за пътешествия по множеството области и 
Сфери на Финия Свят, който обикновено наричаме «загробен живот».

Част 1. «Изкуството да се умира-1»
Ялта, 1998 
Общ обем: 125 стр.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
От автора 
Медитация на Смъртта 
Медитация на Умирането 
Астросомът и Медитацията

Книга 7. «Душата в Зодиака» 
Ялта, 1998 
Общ обем: 145 стр. 

В тази книга авторът говори за това, че целият свят около нас е единна 
система, чиито части са в много тесни взаимовръзки и взаимоотношения, и 
че цялата Вселена е подчинена на единни ритми и единни цикли. Някои от 
тези цикли започват при сътворението на Световете и определят еволюцията 
на Вселената като цяло. Други определят хода на геоложките процеси, които 
променят лицето на нашата планета и от своя страна също влияят на развитието 
на цялото човечество, на възникването и гибелта на земните цивилизации.

Естеството на всички тези влияния - както глобалните, така и индивидуалните 
ритми върху обектите на Света, се определя от законите на Зодиака, чиято 
символика е много по-дълбока, отколкото мислят много от начинаещите 
астролози. Освен това във всеки цикъл могат да се разграничат дванадесет 
основни и дванадесет текущи фази или микроцикли, чиито характеристики 
също са свързани с преминаването на Душата през качествата и зодиакалната 
символика.

Тази книга, както и всички други книги на Орис, е предназначена за онези 
читатели, които сериозно, задълбочено и с искрено желание искат самостоятелно 
да разберат всичко, което се отнася до проблемите на Живота и Смъртта, които 
виждат в предстоящата си Смърт не най-страшния и опасен враг, а напротив 
- надежден съветник и приятел.

С книгите на Орис Смъртта се превръща от плашещ противник, досаден 
провал или фатална грешка във Вселената в още едно, поредно Преображение, 
на което ние вече неведнъж сме се подлагали.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Огненият Лик на Бога: Лъв, Стрелец, Овен 
Въздушният Лик на Бога: Водолей, Везни, Близнаци 
Водният Лик на Бога: Скорпион, Рак, Риби 
Земният Лик на Бога: Телец, Дева, Козирог
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Част 3. «Изкуството да се умира-3»
Ялта, 1998 
Общ обем: 130 стр.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
От автора 
Метаморфозите на Смъртта 
Подготовка за Смъртта 
Никой не умира 
Умиране 
Стадии на умиране 
Моментът на Смъртта 
Признаци на приближаващата се Смърт 
Диалог с Учителя

Част 4. «Изкуството да се умира-4»
Ялта, 1998 
Общ обем: 131 стр.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Кратък обзор на разнообразието на формите и видовете умиране 
 Умирането – завършване на земната форма на страданието 
 Смъртта – не край на умирането, а начало на новия Живот 
 Смъртта на Нехората 
 Душата и нейният импулсен пръстен 
 Първата фаза на Прехода: «точката на тишината» 
 Втората фаза на Прехода: ефектът на тунела, Ярката Светлина 
 Помощниците 
 Постепенното пробуждане 
Напътствие към умиращия 
 За умиращия 
 За вече умрелия  
 Погребението 
 Молитва за починалите 
 Молитва за изхода на душата 
 Молитва по изхода на душата

Част 2. «Изкуството да се умира-2»
Ялта, 1998 
Общ обем: 138 стр.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
От автора 
Тайната на Смъртта 
Следсмъртният Път 
Египетската книга на Мъртвите 
Тибетската книга на Мъртвите 
«Mors certa, hora incerta» 
Страхът от Смъртта 
Преодоляване на страха от Смъртта

Част 5. «Изкуството да се умира-5»
Ялта, 1998. 
Общ обем: 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Първите стъпки на Душата в отвъдния Свят 
 Планове и нива на «отвъдния Свят» 
 Някои особености на «отвъдното» Битие 
 Срещите с мама 
Любов отвъд «ковчега» 
Духовните семейства 
Описание на «Града на светлината» 
С какво се занимават мъртвите? 
Пробуждане 
Първите «часове» на Следсмъртието 
 Смъртта – завръщане в Бога, в Любовта
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Книга 9. «Душата в Астрала»
Ялта, Май 1999 
Общ обем: 151 стр.

Макар вече да е писано много за Фините Светове, нищо от разказаното не 
съответства дори на една хилядна от това, което  НАИСТИНА представляват тези 
нива на фината реалност, където Душата на човека попада след окончателното 
си освобождаване от тежката котва на физическото тяло. Орис посвещава 
години от своя Живот, за да започне повече или по-малко свободно да се 
ориентира сред безбройното множество реалности на т.нар. «отвъден свят».

Тези свои наблюдения и извънтелесни изследвания на Астрала авторът 
щедро споделя с читателите на страниците на тази книга.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Реалностите на Финия свят 
 Сферата на «Мьобиус» и дължината на вълната 
 Мисъл и реалност 
Структурата на Астрала 
Обитателите на Астрала 
 Мислечувствената основа на Астрала 
 Структурата на Астрала на Земята 
 Низшите паралелни Светове 
 Типове обсебвания 
Демоничното войнство на Астрала. 
 Демони 
 Инкуби и суккуби 
 Лилит 
 Бесове 
 Големи 
 Дюббук 
 Хомункулус 
 Русалки 
 Гремлини 
 Вампири 
 Оборотни 
 Астрална Дейност на Живите

Книга 10. «Обитатели на Астрала»
Ялта, Май 1999

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Елементали 
Елементьори 
Мисълформи

Книга 11.  «Еволюция на човечеството»
Ялта, Май 1999

Книга 12. «Антисветове и Чистилище»
Ялта, Април 1999 
Общ обем: 136 стр.

В нашия наистина апокалиптичен и умопомрачителен век на

безпрецедентната криза на съвестта на духовно и морално банкрутиралото 
човечество, кривящо се и гримасничестващо на огнедишащия вулкан на 
Преображението на Земята, книгите на Орис за безсмъртието на човешката 
Душа действат като спасителен и отрезвяващ зов, опитващ се да събуди 
спящите сърца.

На страниците на тази книга ще намерите духовни бисери с най-простите 
и ясни отговори на много вечни въпроси за истинското място на човека във 
Вселената и за висшия смисъл на човешкото съществуване на Земята.

Тази книга разказва за природата на анти-световете на Земята и техните 
обитатели.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Антисветове 
 Хоахи и Унги 
 Структура на Антисвета  
Йерархия на Антисвета 
Администрация на Антисвета   
 Демоните – владетели на Природата   
 Демони с локално въздействие   
Реалностите на Антисвета 
Особености на Антисвета   
 Расите на антиките  
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Книга 13. «Митарствата на Душата»
Ялта, Август 1999 
Общ обем: 178 стр.

Докато човек е жив, той малко се замисля за това КАКВО го очаква,

може би в още следващата секунда: в края на краищата колко красиви редове 
са прекъснати по средата на изречението и колко добри дела така и не са били 
изпълнени само защото хората в суматохата на живота непрекъснато отлагат 
и продължават да отлагат всичко най-добро и необходимо «за по-късно», 
забравяйки, че в следващия  момент това «по-късно» може да не съществува 
изобщо. Колко загубени възможности за най-обикновената проява на Доброта 
и Любов един към друг така и не са реализирани и колко неизказани красиви 
думи са потънали в нищото!..

Тази книга съдържа информация за Смъртта, а по-скоро за това КАК трябва 
незабавно да преустроите целия си Живот точно сега, за да посрещнете всеки 
следващ момент от земното си съществуване без разочарование, отчаяние 
и огорчения.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Особености на реинкарнацията  
Особености на мисленето 
Сферата на Гладните Духове 
 Посмъртната участ на чревоугодниците 
 Посмъртната участ на пияниците 
  Посмъртната участ на вивисекторите и 

живодерите
 Посмъртната участ на жените правили аборти    
Посмъртното съществуване сред мафлоците    
Самоубийците и жертвите на «нещастни случаи»   
 Историята на самоубийствата    
 Природата на самоубийствата    
 Посмъртната участ на жертвите на нещастни случаи   
 Принципи за излизане от Ада   
Неутралната зона 
 Колективните Души на животните  

Книга 14. «Ад и Чистилище»
Ялта, 1999 
Общ обем: 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Душата в деветте кръга на Ада 
Обитателите на Ада 
Мафлоци 
Мафити 
Махоити 
Ламити 
Неутралната зона 
Колективните Души на Животните

Светът на «Двойниците». Мафитите 
Четвъртото подразделение на Астрала. Махоитите    
Третото подразделение на Астрала. Ламитите 
Второто подразделение на Астрала  
Първото подразделение на Астрала

 Отличителните черти на въплътените Унги 
 Магията на Антисвета 
Чистилище 
 Мафлоците – падналите духове 
 Сферите на Ада 
 Сферата на злобата и гнева

Книга 15. «Душата във Висшите Светове»
Ялта, Август 1999 
Общ обем: 178 стр.

Това, за което Орис пише в книгите от поредицата «Живот между Животите», 
е най-подробното описание, писано някога от човек, на цялата поредица от 
събития, претърпени от Съзнанието на починал човек при неговото завръщане 
в своя Небесен дом, който има толкова «обитатели», колкото обикновения 
човек не може дори да си представи.

Орис, използвайки дългогодишния си индивидуален опит от астроизходите, 
описва подробно изследваните от него реалности  на Астрала и Ментала, 
превръщайки Непостижимо-Непознаваемото Битие в Знание достъпно за 
разбирането на почти всеки човек и водещо го към постепенно осъзнаване 
на неизменната Истина за неговото безкрайно Космическо съществуване.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Хармоничните Реалности на Ментала 
 Раят 
 Жизнедейността и мисълтворчеството в Рая 
Енергийната структура на МЕНТАЛНОТО ТЯЛО 
 Характеристика на хората с недоразвито ментално тяло 
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Книга 16.  «Подготовка на Душата за новото въплъщение»
Ялта, 1999

Книга 17. «Апокалипсис» 
Ялта, Август 1999

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :   
Бъдещето на Земята до 2147 година 
Катаклизми 
Пришествието на Предтечата и Антихриста на Земята 
Съдбата на Русия 
Златният век 
Шестата човешка Раса

Книга 18. «Хора и Нехора»
Ялта, 1998 
Общ обем: 149 стр.

Никога досега на хората в такива подробности не е разкривана Съкровената 
Тайна на сътворението на нашия Свят и тази трагична роля, на която е било 
съдено да изиграе Луцифер – един от най-високодуховните Първосътворени 

Книга 19. «Душата в Ада»
Ялта, 1998 
Общ обем: 142 стр.

Страхът от смъртта е страха на личността да загуби себе си, страхът пред 
необходимостта от по-нататъшна еволюция. Човекът се страхува най-много от 
неизвестността, но нали именно неизвестността кара човека отново и отново 
да преодолява своя страх. Много хора напълно не осъзнават съществуването 
в собствената им природа на безкрайно разнообразие от нива на Съзнание и 
каквото и да им каже авторът на тази книга за това, то пак няма да им помогне 
да го разберат.

Но има една малка, макар и само една хилядна част от човечеството, в името 
на която се дава цялото това знание за истинската картина на следсмъртното 
съществуване заради Преображението на което специално се  е въплътила 
неголяма група Звездно-Родени, съгласили се да бъдат проводници между 
пробуждащите се Съзнания на Земята и Съзнанията на духовните Учители със 
Сириус и Плеяди. Към всяка хилядна от въплътеното земно човечество Орис 
се обръща в своите книги.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Животът на Душите на различните планети:  
 Плутон  
 Уран 
 Луна 
 Марс 
 Нептун  
Ад и Чистилище:  

 Характеристика на хората със средноразвито ментално тяло 
Пространствената «география» на областта на конкретната мисъл 
Прототипите на земните форми 
Компенсационните нива на Ментала 
 «Второто Небе» на христианите 
Характеристика на основните Енерго-информационни Сфери на Ментала 
 Седмата сфера (външна) 
 Шестата сфера (подготовителна) 
 Петата сфера (уравновесяваща) 
 Четвъртата сфера (централна) 
РЕАЛНОСТИТЕ НА НИВАТА НА АБСТРАКТНАТА МИСЪЛ 
 «Третото Небе» 
 Градовете на Светлината 
 Описания на някои от Градовете на Светлината 
  Висшите каузални реалности на Втория и Третия 

Глобуси на Земята
Послеслов

Съзнания на Логоса на нашата Вселена – в историята на зараждането и 
развитието на човечеството на нашата планета.

Целта на тази книга е да даде Знание, което ще ви 
помогне да разберете Кой е Бог и какво място в Него 
заемат силите, наречени от хората «Сатана», «дявол» 
и т.н. Какво енерго-информационнаниша заемат те в 
Пространството наЗемята и каква форма имат /и имат ли/ 
те в действителност?

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Нехора 
Тайната и трагедията на Луцифер 
Прижизнено очистване от Злото
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Поредица «Извънземни контакти»
В днешния свят има много информация за НЛО, за срещи на отделни лица 

и дори цели правителства с извънземни, както и материали за телепатични 
контакти с представители на различни извънземни цивилизации и т.н. За 
съжаление, преминавайки през различни измерения към нас, в нашия 
триизмерен свят тази информация често е подложена на много силни 
изкривявания и много често е невярно разбрана от нас поради спецификата 
на нашия триизмерен начин на мислене.

Предлаганите ви материали за Контактите на Орис с командирите и членовете 
на екипажа на космическите кораби Сириус-А и Сириус-В, както и с други 
извънземни съзнания и цивилизации, включително Съзнанието на Христос, 
Владика Майтрея, богът на Слънцето ( Логоса на нашата Слънчева система), 
ЕЛОХИМ (Творците-Създатели на нашата Вселена) и четирите Архангела 
(Михаил, Уриил, Гавриил и Метатрон) са уникални вече с това, че са получени 
буквално «от първа ръка» и съдържат много ценна информация, полезна за 
цялото човечество, живеещо в навечерието на Преображението на Земята.

Плеядианците и Сириусианците, които са истинските духовни Учители на 
човечеството, са щастливи да споделят с нас знанията, без които ние, земляните, 
не можем да излезем от безкрайната поредица от земни въплъщения и като 
равни да се присъединим в просторите на космическото и галактическото 
творчество към извънземните цивилизации, които са част от «Обществото на 
светлия Пръстен».

За това и много повече можете да научите от тази поредица "Извънземни 
«контакти».

 «Астралните черупки» и привиденията 
Адът 
 «География» на Ада 
 Деветте кръга на Ада:  
  Душата в кръг първи 
  Душата в кръг втори  
  Душата в кръг трети 
  Душата в кръг четвърти 
  Душата в кръг пети 
  Душата в кръг шести  
  Душата в кръг седми 
  Душата в кръг осми 
  Душата в кръг девети

Книга 20. «Душата в другите Светове 2» 
(«Другите Светове 2»)
Ялта, 1998 
Общ обем: 143 стр.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Стереотипните светове на Астрала  («маклаки», «вергони», «глумиди»  
и «мафити»)
Четвъртото подразделение  на Астрала («шорци», «клокси», «глепмини» 
и «махоити»)

Третото подразделение на Астрала («правини», «елдони», «какриконци» 
и «ламити»)

Второто подразделение на Астрала. Първото Небе

Първи подплан на Астрала. Второто Небе

 Юпитер

 Сатурн

 Меркурий

 Венера

 Прозерпина

 Ментала

 Законите на ментала

Книга 1. «Учителите от Плеядите съобщават»
Ялта, 1998 
Общ обем: 134 стр.

Такива понятия като «Космос», «Висш разум», «НЛО», 
«извънземни» и други вече са здраво установени в 
нашето Съзнание и ние вече не мислим за себе си, 
за нашата планета и за цялото си съществуване в 
изолация от останалата част от Вселената, от надеждата 
за обещаващ непосредствен контакт с братята ни по 
Разум.

Кои са те, нашите Учители, на какво учат, как изглеждат 
и какво искат от нас? В тази книга ще намерите отговори 
на тези и много други въпроси.
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Книга 2. «Екипажът на звездолета «Сириус-А» съобщава»
Ялта, 1998 
Общ обем: 133 стр.

В тази книга Плеядианците и Сириусианците, които са истинските духовни 
Учители на човечеството, с радост споделят с нас знанията, без които ние, земните 
жители, за много краткото време, оставащо преди Преображението (само 15 
години!) не бихме могли самостоятелно да излезем от многохилядолетната 
хибернация и да пробием в непроницаемата дебелина на Колективното 
Съзнание необходимия брой извънвремеви проходи, необходими за т.нар. 
промяна на парадигмата.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Екипажът на звездолета на «Сириус-А» Съобщава 
 Третото съобщение на Албеллик  
 Първото съобщение на Рамасанта 
 Второто съобщение на Рамасанта  
  Първият Универсален Закон на Космоса 
  Вторият Универсален Закон на Космоса  
  Третият Универсален Закон на Космоса 
  Четвъртият Универсален Закон на Космоса 
 Четвъртото съобщение на Албеллик

Книга 3. «Екипажът на звездолета «Сириус-Б» съобщава»
Ялта, 1998 
Общ обем: 140 стр.

Следващите десет до петнадесет години, според извънземните прогнози, 
обещават да бъдат много познавателни и интересни за човечеството. Ще 
видим как нашата т. нар. «непоклатима реалност» буквално пред всички ще 

Книга 4. «Учителите на човечеството съобщават»
Ялта, 1998 
Общ обем: 141 стр.

През цялата история човечеството е стеснявало своето възприятие за 
Световете от многоизмерното, което включва всички финоматериални Сфери 
на Астрала, до триизмерния, грубоматериален План, като по този начин не само 
се самоограничава във възприятието, но и напълно унищожава възможността 
за свободен контакт със Съзнанията на стотици хиляди други космически 
цивилизации активно творящи в Космоса.

Представителите на много от тези разумни цивилизации практически 
никога не са напускали нашата планета, докато други Висши Същества са се 
въплъщавали сред хората само в течение на няколко хилядолетия.

Те доброволно споделиха и продължават да споделят с нас всички трудности 
на земните въплъщения и най-тежката човешка Карма, само за да помогнат 
на хората на Земята със Знанието за Истината и с личния си опит в тяхното 
по-бързо изкачване по стръмните стъпала на Стълбата на Еволюцията

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
От автора 
Учителите от Плеядите съобщават 
 Първото обращение на Демиурга на Света  
  Обращение към земляните от представителите на съзвездието 

Плеяди  
Обращение на Ора към земляните 
Обращение на Аалана към хората 
Първото съобщение на Албеллик 
Второто съобщение на Албеллик

започне бързо да се обръща «с главата надолу». Дори и сега светът не ни се 
струва толкова силен и неразрушим, както преди. И много скоро всички ние ще 
станем свидетели и непосредствени участници във всемирното Представяне 
на Хаоса и Объркването. Основите на всички наши културни, религиозни, 
философски и научни парадигми, които винаги са ни служили досега като 
образ на «реалния» Свят, ще се пропукат след няколко години и ще започнат 
да се рушат пред очите ни.

Реалността на Новата епоха - в нас самите и основните промени, които 
трябва да направим, ще трябва да засегнат преди всичко вътрешното ни 
съдържание, което, след като освободи Божествената светлина на нашите 
Души от хилядолетното потисничество на Материята, ще превърне мухъла и 
гнилото на нашите земни градове в неземно сияние на Красота, препълваща 
Градовете на Светлината на новата, преобразена Земя.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Екипажът на звездолета «Сириус-Б» съобщава 
 Първото съобщение на Маккеарланд  
 Второто съобщение на Маккеарланд  
 Третото съобщение на Маккеарланд  
 Четвъртото съобщение на Маккеарланд  
 Петото съобщение на Маккеарланд  
 Шестоото съобщение на Маккеарланд  
 Седмото съобщение на Маккеарланд  
 Осмото съобщение на Маккеарланд
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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Учителите на човечеството съобщават 
 Съобщава Араарагот  
 Диалогът на Орис с андромедянина Аллаагор  
 «Странникът» съобщава: 
  Първото послание на «Странника» 
  Второто послание на «Странника» 
  Третото послание на «Странника»  
 Първото Послание на Христос, Владиката Майтрея 
 Посланието на бога Слънце 
 Посланието на Елохим към хората на Земята 
 Посланието на Архангел Михаил 
 Посланието на Архангел Уриил 
 Посланието на Архангел Гавриил 
 Посланието на Архангел Метатрон

Книга 5. «Извънземните»
Ялта, 1998 
Общ обем: 139 стр.

Те – извънземните, работят на нашата планета не за нейното завладяване и 
поробване, а с една-единствена цел: да забавят стремителното ни падане в 
пропастта на саморазрушението, опитвайки се да донесат до нашето Съзнание 
моралните, духовни, социални и научни ценности, приети в цивилизования 
Космос.

Онези малцина от хората, които са способни да възприемат Тяхното Слово 
на Истината, правят всичко възможно и дори невъзможното, за да го донесат 
до полузаспалите Съзнания на останалото човечество.

Много «извънземни» от Плеядите, Сириус, Андромеда 
и други цивилизации на «Светлинния пръстен» живеят 
сред нас в продължение на хиляди години, отказвайки се 
доброволно да останат в Световете с по-високи измерения, 
така че ние, хората на Земята, да не останем напълно 
откъснати от Източника, от който всички сме произлезлли, 
и за да можем със Знанието на Истината да осветим Пътя 
на духовнния възход за Съзнанията, които не искат повече 
да остават в съня на илюзиите и мрака на невежеството. 
Книгите на Орис са пример за такова служене.

Книга 6. «В навечерието на Армагедон»
Ялта, Август 1998 
Общ обем: 146 стр.

Тази книга, по отношение на уникалността и стойността на информацията, 
съдържаща се в нея, по никакъв начин не отстъпва на другите книги на Орис, 
като продължава темата за контактите с представителите на Световете на по-
високите нива на Битието.

Самият Христос общува ли с много хора, като предава конкретни препоръки на 
хората на Земята в навечерието на т.нар. «Страшен съд»? 
На мнозина ли се е явила Божията майка, за да покаже 
със Словото си пътя към спасението в страшните дни 
на приближаващите бедствия и катаклизми? Просто 
трябва да вникнете в ранга на Тези, Които се обръщат 
към вас – Христос и Царицата Небесна!

Да не обърнете внимание на тази информация би 
означавало просто да затворите очи, намирайки се на 
самия ръб на пропастта, рискувайки да се разбиете 
до смърт. Това ли искате? Тогава внимателно четете, 
вниквайте и, отваряйки очите на Сърцето си, си 
направете свои собствени изводи.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
В навечерието на армагедон 
 Второто Послание на Христос, Владиката Майтрея 
  Заповедите Христови  
 Словото на Царицата Небесна към рода Адамов 
  Отговорите на Орис на въпросите на швейцарската група въплътени 

извънземни

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Извънземните  
 Хуманоидите от съзвездието Регул 
 Марс и марсианците 
 Цивилизацията от планетата Церера 
 Цивилизацията от съзвездието Андромеда 
 Цивилизацията от съзвездието Плеяди 
 Цивилизацията на серебристите «хуманоиди-сфери» 
 Тайната на Тунгуски или още веднъж за Нехората 
 Цивилизацията на зелените сфери-хуманоиди 
 Христос-Суперзвезда



34 35

Книга 7. «Началото на Армагедон»
Ялта, Сентября 1998 
Общ обем: 133 стр.

Началото на Ерата на Водолея. Нострадамус пише: 
«Виждам, че идва възроден и обновен Христос. И тогава 
ще настъпи дълъг мир, единство и съгласие между 
поколенията на няколко раси».

Процесът на поляризация на хората в зависимост от 
качеството на техните Съзнания вече е започнал бързо по 
целия свят. Той много скоро ще доведе до окончателно 
разделение на човечеството не по национална, религиозна 
или партийна принадлежност, а по качеството на техните 
духовни вибрации. Хората имаха повече от достатъчно 
време, за да променят мнението си и да променят живота 
си към по-добро. Сега няма време дори за размисъл.

Съвсем скоро ще се случи първият катаклизъм с безпрецедентна сила, който 
не само ще промени окръжността на Земята, но и ще измести нейните магнитни 
полюси. Земната ос, която вече е в неуравновесено състояние, ще промени 
позицията си, което ще предизвика постоянни катаклизми. Земетресенията и 
наводненията ще станат ежедневие, а дългите и обширни пожари ще обхванат 
цялата планета.

Днес вече не се «плъзгаме в бездната» и не «стоим на нейния ръб», както ни 
успокояват икономистите и политиците – ние вече летим с голямо ускорение 
в тази Пропаст и крила, с които да размахаме и полетим нагоре, избягвайки 
смъртта, никой не ни е дал, по-точно Бог ни е дал, но ние сме забравили за 
тях»...

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Началото на армагедон 
 Третото съобщение на Рамасанта 
 Петото съобщение на Албеллик  
  Отговорите на Орис на въпросите на швейцарската група Звездно-

Родени

Книга 8. «Камо грядеши»
Ялта, Януари 1999 
Общ обем: 139 стр.

Командирът на екипажа на звездолета «Сириус-А» Албелик продължава да 
споделя с човечеството на Земята чрез Орис знанията за последните времена 
на физическото въплъщение на Планетарната Същност и нейната подготовка 
за духовното Преображение. Отговаряйки на въпросите на Орис, той разказва 

подробно за това КАКВО В действителност представлява 
човека, какви са неговите истински възможности и какви са 
непосредствените му перспективи на тази планета.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Камо грядеши 
 Шестото съобщение на Албеллик  
 Седмото съобщение на Албеллик  
 От писмата на Орис към въплътените Звездно-Родени

Книга 9. «Словото на Преображението»
Ялта, 1999 
Общ обем: 131 стр.

Пресвята Богородице, спаси ни!..» – така се пита в молитвата към Пречистата. 
Но същите тези хора не вярват и злословят, избягват и остават безразлични, 
когато към тях се обръща самата Жива Приснодева и разказва за пътищата за 
тяхното спасение. «Лицемери», казва им Царицата на Небесата, «познайте как 
изглеждат Небесата и защо вие не знаете как да разпознавате 
знаците на времената?.. Пригответе се, хора, защото е истина: 
денят и часът на Съда над този свят вече е дошъл». 

През август Божията майка е предала чрез Орис първата 
част от Своето «СЛОВО», а на 13 и 19 януари 1999 г. по същия 
канал тя е предала двете следващи части и е заповядала да се 
състави от Нейното «Слово» трансценденталното «Евангелие 
на Преображението», което е било издадено като отделна 
книга «Евангелие на Преображението от Богородица» (виж 
по-долу).

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Словото на Преображението 
 Словото на Предизвестие на Божията Майка  
 Словото на Преображението на Божията Майка  
 Второто Послание на Демиурга на Света 
 От пророчествата за последните времена

Книга 10. «Новата Земя»
Ялта, Юни 1999 
Общ обем: 156 стр.

След излизането на предишните книги от тази поредица в безкраен поток 
идват писма до Орис от цяла Русия, Беларус, Украйна, а след издаването на 
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Книга 11. «Послания от Небесата»
Ялта, Юли 1999 
Общ обем: 122 стр.

Тази книга на Орис запознава читателя споредните 
Послания на Представителите на Висшия Космически 
Разум на Земята - Господ Христос-Майтрея и Командира 
на екипажа на звездния кораб «Сириус-А» на Албеллик.

Това е последният материал от Контактите на Орис, 
получен от него в навечерието на заминаването му, заедно 
с още шестима Звездно-Родени за 44-дневна Медитация 
и очистване на телата-проводници с вода на платото Ай-
Петри. 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Послания от небесата 
 Четвъртото послание на Христос, Владика Майтрея 
 Осмото съобщение на Албеллик

книгите му на немскэи и английски – от Европа, от Англия 
и САЩ.

Поради липса на време авторът няма възможност да 
отговори на всички многобройни въпроси задавани от 
читателите. Но на най-важните въпроси той отговаря в 
тази и в следващите книги от тази поредица.

Също в тази книга авторът публикува Третото послание 
на Христос-Майтрея в навечерието на Преображението 
на Земята

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Новата Земя 
 Третото Послание на Христос, Владиката Майтрея 
 Отговорите на Орис за Преображението 
  Най-близките перспективи на човечеството  
  Физическият атлас на Новата Земя  
   Аналогии на Смъртта на човека с процесите на Преображението 

на Земята 
   Медитативна практика за работата със стихиите  
  Генното разнообразие на човечеството  
  Въпроси и отговори

«Дневник по Трансмутация. Част 1»
Ялта, 1999 
Общ обем: 185 стр.

Описва събитията, случили се от 07.07.1999 до 19.07.1999.

«Дневник по Трансмутация. Част 2»
Ялта, 1999 
Общ обем: 186 стр.

Описва събитията, случили се от 20.07.1999 до 31.07.1999.

«Дневник по Трансмутация. Част 3»
Ялта, 1999 
Общ обем: 175 стр.

Описва събитията, случили се от 01.08.1999 до 13.08.1999.

«Дневник по Трансмутация. Част 4»
Ялта, 1999 
Общ обем: 176 стр. 

Описва събитията, случили се от 14.08.1999 до 19.08.1999.

Книга 12. «Дневник по Трансмутация»
Тази книга се състои от четири раздела. 
Общ обем: 722 стр.

От 7.07 до 19.08.1999 година групата на Звездно-Родените Съзнания под 
ръководството на Орис, изпълнявайки конкретните препоръки, получени от 
Албеллик по време на Контакти с Него (избор на място, начини на настаняване, 
престой и хранене, упражнения, теми и методи на работа в Астрала и др.), се 
е намирала в Крим, на платото Ай-Петри, за да провежда общи Медитации и 
да работи заедно на Финия план с юпитерианците - Посредниците от Първи 
Ред от страна на плеядианците.

Този дневник е воден от Фироксанта и редактиран от Орис преди публикуването.

За случилото се с тях през този период, за трансмутацията, за невероятните 
събития, случили се на Финия план, ще научите от този Дневник.
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Сборник стихове «40 дни Духовно Уединение» 
Ялта, 1999 
Общ обем: 20 стр.

Стиховете, представени в този сборник, са написани от 
Орис в периода от 7 юни до 19 август 1999г., когато той, 
за пореден път давайки Обет за Мълчание и физически 
глад, в компанията на още шестима свои съмишленици, 
е бил на платото Ай-Петри.

Този период е описан достатъчно подробно в поредицата, 
състояща се от 4 книги под общото заглавие «Дневник 
по трансмутация».

Тази книга съдържа и аудиозапис на стиховете, 
рецитирани от Орис на диктофон по време на самия 
акт на Духовно Уединение.

Книга 13. «Всички контакти» 
(«Извънземни контакти»)
Ялта, 1999 
Общ обем: 422 стр.

От целия огромен брой контакт, осъществени от автора, 
този сборник съдържа най-много актуални контакти.

«Евангелие на Преображението от Божията Майка» 
Ялта, 2002 
Общ обем: 185 стр.

Словото «Евангелие на Преображението» е продиктувано на Орис от самата 
Жива Пречиста Вечночиста Дева Мария по време на медитация на 13 и 19 
януари 1999г.

Поредица «Евангелия»

«Евангелие на Преображението от Христос» 
Ялта, 2002 
Общ обем: 217 стр.

Информация, получена от Орис при директен контакт с Христовото съзнание 
на 19 август 2000г. и публикувана от него на 7 януари 2002г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
«Евангелие на Преображението от Христос» 
 Словото Господне за Преображението 
 Словото Господне за Любовта 
 Словото Господне за Мъдростта 
 Словото Господне за Смъртта 
 Словото Господне за врага на рода човешки 
 Словото Господне за Страданията 
 Словото Господне за Неосъждането 
 Словото Господне за Вярата 
 Словото Господне за Покаянието 
 Словото Господне към верните Мои 
 Словото Господне за Душите на Спасението

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Слово на Божията Майка 
 Слово за враговете 
 Слово за роптаенето 
 Слово за състраданието 
 Слово за Покаянието 
 Слово към истинните Мои  
 Слово за Любовта 
 Слово за немощите 
 Слово за Антихриста 
 Страшният Съд 
 Началото на Съда 
 Благата Вест 
 Плачът на Богородица 
 Преобразеният Свят
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2000 – 2008
Поредица «Работни материали»

В тази поредица са публикувани работните материали на Орис за написването 
на книгите от поредицата «Ииссииди», повечето от информацията в които не 
е включена в окончателната версия на тази поредица.

«Чакрамните личности и тяхното влияние върху съзна-
нието на въплътения човек»
Ялта, 2000 
Общ обем: 184 стр.

Авторът описва същността на понятието «Чакрамните личности» и тяхното 
влияние на съзнанието на човека чрез психическите центрове (чакри).

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Чакрамните личности и тяхното влияние върху 
съзнанието на въплътения човек 
Падма и пламена 
Полето на времето на човека и структурата на неговата 
двустранна връзка с чакрамните личности 
«Всичко, което е, вече е и винаги е за добро!» 
«Няма да умрете, но ще се измените» 
Нов възглед за физическото тяло на човека 
Духовно-космическата същност на човека 
Значение на вибрациите на тоновите имена на 
звездно-родените за ускоряването на духовното 
развитие 
Чакрамна медитация

«Муладхара чакра (Аргллаамуни-Ииссииди)» 
Ялта, 2000 
Общ обем: 149 стр.

Функционално Центърът Арглаамуни (Муладхара) е тясно свързан с 
психологическите възможности на физическия организъм, които осигуряват 
оцеляването на физическото тяло и защитата на човека от неблагоприятните 
външни влияния. Голяма роля в активирането на работата на цялата имунна 
система принадлежи на този низш център. Нормалната му работа дава усещане 

за физическо здраве, благополучие, самочувствие и стабилност.

Дисбалансът и всички «сривове» на муладхара в Аурата, водещи до постоянно 
изтичане на тези енергии от нея, могат да причинят в човека неувереност в 
себе си, дълбока депресия, липса на воля, рязък спад и изчерпване на силите, 
повишена болезненост в долните и средните части на тялото, 
униние и меланхолия. Това е особено характерно за тези, 
в които все още не са разтворени кармичните канали на 
сърдечния център или тези канали са все още много слабо 
активирани, за да превключат напълно човека към по-високи, 
духовни нива на чувства и мислене. В такива случаи човек 
губи целта на живота си, като че ли губи корените си и чисто 
интуитивно, следвайки съзнанието на органите и системите 
на физическия организъм, той изцяло се посвещава на 
задоволяването на собствените си низши желания, за да се 
попълнят по този начин енергиите на центъра Арглаамуни.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Муладхара-чакра (Аргллаамуни-Ииссииди) 
Цветове, оттенъци и звуци на вихрите на аргллаамуни 
Влияние на мантрата на чакрата на съзнанието и живота на чловека 
Влияние на вибрациите на словото и музиката на съзнанието 
Особености на геометрията на пространството на аргллаамуни 
 «Владиката» на чакрата 
  Специфика на отношенията на въплътената личност с 

фрагментираните съзнания на аргллаамуни-ииссииди
Качествена характеристика на нивата на фрагментираните  съзнания 
на аргллаамуни-ииссииди от първото до седмото качествени нива на 
енергиите на Аргллаамуни 
  Съзнанията на Първото Качествено Ниво на Енергията на 

Аргллаамуни 
Съзнанията на Второто Качествено Ниво на Енергията на 
Аргллаамуни 
Съзнанията на Третото Качествено Ниво на Енергията на Аргллаамуни 
Съзнанията на Четвъртото Качествено Ниво на Енергията на 
Аргллаамуни 
Съзнанията на Петото Качествено Ниво на Енергията на Аргллаамуни 
Съзнанията на Шестото Качествено Ниво на Енергията на 
Аргллаамуни 
Съзнанията на Седмото Качествено Ниво на Енергията на 
Аргллаамуни

Методика за работата с чакрамните личности на Аргллаамуни-ииссииди 
 За нулирането на отрицателните емоции
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«Свадхистхана чакра (Инглимилисса-Ииссииди)»
Ялта, 2000 
Общ обем: 243 стр.

Разходите за нашето сексуално образование доведоха до това, че повечето 
хора, дори и да изпитват дълбоко чувствено привличане, вместо в процеса 
на интимната близост и придобиването на сексуална енергия да започнат 
сърдечно духовно изследване един на друг, обратно -  затварят своите 
сърдечни центрове и превръщат уникалната възможност за високочувствена 
наслада в тривиален полов акт.

За съжаление, е много полезно за създателите на грубо-астралните и плътно-
материалните типове Реалности това, че огромното мнозинство от хората 
напълно погрешно и извратено разбират самата същност на СЕКСУАЛНОТО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, като духовен интимен процес, който, ако бъде разбран 
правилно, спомага за по-силен контакт на личността със своята вътрешна 
Същност, по-силно високочувствено дълбокодушевно проявление на 
въплътената сред хората на Земята личност. 

Любовта е реален Символ на настъпващата на Земята Ера на Преображението! 
А тайнственият «заветен ключ» към Вратите на Духовното Преображение се 
намира не някъде в космическата безкрайност и неразбираемата неизвестност, 
отвъд пределите на нашите психически възможности, а съвсем «редом», или 
по-скоро - в нашия собствен сърдечен център АИГЛЛИЛЛИАА, изпълнен 
с най-високите вибрации на Любовта буквално за всеки проявен аспект 
на окръжаващия ни Живот, включително и към най-мощният от всички – 
сексуалният.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Свадхистхана-чакра (Инглимилисса-Ииссииди) 
Мандалата на Инглимилисса и нейната космическа същност 
Дванадесетгодишните чакрамни цикли 
Сексът и астроизлизанията  
Някои щрихи към раздела за «Взаимодействието на половете» 
Някои щрихи към раздела «Сексът и патологичните особености на 
индивидуалната физиология» 
Семейството, сексът и духовното развитие 
Методика за сексуално-сърдечна трансмутациия на чакрамните енергии 
 Сексуална трансмутация без партньор 
 Сексуална трансмутация с произволен партньор 
 Сексуална трансмутация чрез еротични филми 
 Сексуална трансмутация с любимия човек 
  Кратка характеристика на основните качества на фрагментираните 

Съзнания  

Инглимилисса-ииссииди от първото до седмото 
енергоинформационни нива на реалностите на 
Инглимилисса-Ииссииди 
Кратка характеристика на Основните Качества 
на фрагментираните Съзнания на ПЪРВОТО 
енергоинформационно Ниво на Реалностите на 
Инглимилисса-Ииссииди 
Кратка характеристика на Основните Качества 
на фрагментираните Съзнания на ВТОРОТО 
енергоинформационно Ниво на Реалностите на 
Инглимилисса-Ииссииди 
Кратка характеристика на Основните Качества 
на фрагментираните Съзнания на ТРЕТОТО 
енергоинформационно Ниво на Реалностите на Инглимилисса-
Ииссииди 
Кратка характеристика на Основните Качества на фрагментираните 
Съзнания на ЧЕТВЪРТОТО енергоинформационно Ниво на 
Реалностите на Инглимилисса-Ииссииди 
Кратка характеристика на Основните Качества на фрагментираните 
Съзнания на ПЕТОТО енергоинформационно Ниво на Реалностите на 
Инглимилисса-Ииссииди 
Кратка характеристика на Основните Качества на фрагментираните 
Съзнания на ШЕСТОТО енергоинформационно Ниво на Реалностите 
на Инглимилисса-Ииссииди 
Кратка характеристика на Основните Качества на фрагментираните 
Съзнания на СЕДМОТО енергоинформационно Ниво на Реалностите 
на Инглимилисса-Ииссииди

Методи за устойчиво отстраняване на самовнедрените чакрамни съзнания 
от собствения си астросом

«Анахата чакра (Айглилиаа-ииссииди)»
Ялта, 2000 
Общ обем: 97 стр.

Орис описва своите размишления за така наричаните 
Анахатни състояния и задълбочава понятията за Добротата 
и Любвта, разкривайки техните различни оттенъци в 
зависимост от наличието на по-голямата или по-малката 
егоистична съставляваща във всяко от подобните 
проявления.
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Поредицата «ИИССИИДИ»
В тази поредица книги, от първата до последната страници, е влязла най-

уникалната по смисъл и най-важната по своето значения информация, приета 
от Орис след 2000 година по време на неговите поредни преки Контакти с 
Творците на човечеството: Алджеллис (аргллаамуни и инглимилисса ииссииди-
центрове), Ииллгммии-И, (аигллиллиаа и орлаактор ииссииди) Луа-Андис 
(улглууву и саасфати ииссииди), Грейли-Вин (олгооллони и аани ииссииди), 
Сллиаргссмийи (рааклима и улугума ииссииди), Сслааиингса (сваагали и эйяаа 
ииссииди) и Сснииллгса. Тези Космически Същности представляват личностни 
Интерпретации на Орис на нивата на колективното Подсъзнание, Надсъзнание, 
Свръхсъзнание, Суперсъзнание, Хиперсъзнание, Просъзнание и Протосъзнание.  
По-подробно Знание от такова високо будхично ниво, поради множество 
еволюционни причини, все още никога не е ставало нито достояние на хора, 
нито даже духовен прерогатив на Посветените с 3-4 та Планетарни Инициации.

Само във връзка с интензивно започналите на Земята духовни преобразувания и 
подготовка на Колективното Съзнание на човечеството за Акта на Преображението 
това Знание днес е предадено за тези от земляните, които ВЕЧЕ са духовно 
съзрели за неговото правилно разбиране и осмисляне и сега жадуват с негова 
помощ колкото може по-стремително и по-ефективно да продължава тсвоя по-
нататъшен Път по усвояването и натрупването на целия опит от въплътеното 
земно съществуване.

Нито в един от астралните или писмените източници на нашата планета 
няма даже повърхностни намеци или поне някакви аналози на това Учение, 
защото степента на допуск до него изисква от духовния изследовател активно 
саморазкриване и продължителен опит от осъзнато съществуване на каузално-
будхично ниво, а също така дълго време да си извън телесната си обвивка.

Орис преднамерено е интегрирал цялото получено от него Знание - «Учение за 
чакрамните личности» - само на висшите аджно-вишудхови нива на Колективния 
Разум на планетата, тъй като по-нататъшната адаптация на тези високодуховни 
кодове под общодостъпното разбиране ще доведе до значително понижаване на 
степента на тяхната достоверност. Затова продуктивно да усвоят тази информация 
са способни само хората с активно развити и проработени НАД диафрагмени 
психически центрове. За тях и САМО ЗА ТЯХ Духовните Учители от Плеядите 
дават това най-ново духовно Учение.

Книга 2. «Учение за това, което не съществува, но което 
е по-реално от всичко, което съществува»
Ялта, 2003 
Общ обем: 137 стр.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Духовно-Космическата Същност на човека 
Чакрамните личности и тяхното влияние на Съзнанието на човека 
Падма и пламена 
Звуковите космически кодове

Книга 1. «Учение за това, което не съществува, но което 
е по-реално от всичко, което съществува»
Ялта, 2001 
Общ обем: 159 стр.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
 От автора 
Илюзии и метаморфози на Мирозданието 
Обективните реалности на Земята 
«Ние сме много, но сме единни» 
Чакрите на Душата 
Дванадесетте енергоинформационни плана 
Дванадесетте типа Енерго-Материя 
Дванадесетте главни Чакри 
Духовно-синтезиращата роля на енергията кундалини 
Космически-преобразуващата същност на каналите »нади» 
Терминологичен речник
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ИИССИИДИ. «Учение за това, което не съществува, 
но което е по-реално от всичко, което съществува». 
Тълковен речник
Ялта, 2003 

Общ обем: 150 стр.

ИИССИИДИ. «Учение за това, което не съществува, 
но което е по-реално от всичко, което съществува». 
Тълковен речник. Приложение
Ялта, 2003 

Общ обем: 55 стр.

ИИССИИДИ. «Учение за това, което не съществува, 
но което е по-реално от всичко, което съществува». 
Терминологичен речник
Ялта, 2003

Общ обем: 25 стр.

«Благата Вест»
През 2006 г. излизат два тома книги на Орис, отразяващи резултатите от неговите 

по-нататъшни контакти с Учителите на човечеството, които представляват най-
висшите личностни интерпретации на неговото Свръхсъзнание и Суперсъзнание, 
под общото заглавие «Благата Вест», чието съдържание бележи началото на 
творческия етап на работата с информация от принципно ново, по-високо 
качествено ниво.

В резултат от многобройните отговори на въпросите от читатели, базирани 

Благата Вест. Част 1. «АЙФААР»
Ялта, 2006 
Общ обем: 507 стр.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :

Включване на Съзнанието към «Учението 
ИИССИИДИ»

Илюзии и метаморфози на Мирозданието 

ДДИИУЙЙИ (Вселената)

Енерго-Плазмената и пространствено-времева 
структура на вселената 

Айфаар (Висшият Разум на ДДИИУЙЙИ)

ТЛААССМА-А (Космическият Дух)

ССМИИЙСМАА-А («Душа-Аналог» на Космическия Дух)

ГООЛГАМАА-А (Душа-Аспект)

ЛЛУУ-ВВУ («човешка личност»)

Благата Вест. Част 2. «СЛУИ-СЛУУ»
Ялта, 2007 
Общ обем: 498 стр.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :

Включване на Съзнанието към «Учението ИИССИИДИ»

Илюзиите и Метаморфозите на Мирозданието

Универсалните Космически Закони

  ЛЛААСС-ЛЛУУСС - «Закон за ВСЕ-Единството на множественостите»

  ССАЛЛАССТ-УУССТ - «Закон за ВСЕ-цялостността на множественостите»

  РУЙЙЮУР-ТУУССТ - «Закон за субординацията на Творчеството на 
всички множествености на Формите на Кол. Разуми»

  ССУУЙЙ-НУУЛЛСС - «Закон за едномоментно-едновременната 
ВСЕ-Проницаемост и за ВСЕ-Проецируемостта на ВСИЧКО във ВСИЧ-
КО»

на материалите на тези томове, се появява нова поредица от книги 
«Безсмъртието е достъпно всекиму. Коментари към основите», които са част от 
иисиидиологическото Знание – най-новите духовно-космологични представи 
за Вселената и човека.
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  ФФЛААЙЙ-ТТААРР - «Закон за Запазването на общата Динамика на 
Информационно-Енергийния Баланс»

  СЛОО-ГГОЛЛ - «Закон за Хармонизацията и Стабилизацията на Каче-
ствата на ВСИЧКО във ВСИЧКО»

  ФФЛУУФФ-ЛЛИИРР - «Закон за динамичната стабилизация на Про-
екциите на Творческата Активност на Колективните Разуми в Нивата 
на Енерго-Плазмата»

  ЛЛИИЛЛ-ГГЛЛАА - «Закон за ВСЕ-Съвместимостта на всички Форми 
на Колективните Разуми в общата Творческа Динамика на Вселен-
ското Творение»

  ЛЛИИФФТ-ГГЛЛООССТ - «Закон за ВСЕ-Качествеността на всички 
Форми на Колективните Разуми в общата Творческа Динамика на 
Вселенското Творение»

  ЙЙЮ-ЛЛУ-АЙЙ - «Закон за Деструкцията и Дестабилизацията на 
всички Форми на Аспектите на Качествата в общата Творческа Дина-
мика на Вселенското Творение»

 ТУУРР-МООРР - «Закон за Самоуравновесяването на Реакциите»

 УУСС-ИИСС - «Закон за Взаимокомпенсиращите се Мотивации»

  ААКК-БРРАА - «Закон за Равновъзможностите за Творческо Само- 
определение на всички Форми на Колективните Разуми»

  ЛААГГСС-ССНААЛ - «Закон за абсолютната Целесъобразност на 
Съществуването в Творението на всички Форми на Колективните 
Разуми»

Все-Единство на Множественостите

Индивидуалните Форми на творческите «персоналии» на СЛУИ-СЛУУ, реа-
лизиращи се чрез ИИССИИДИ-Центровете АИЙ-ЙЯ

 1-ви ИИССИИДИ-ЦЕНТЪР АРГЛЛААМУНИ

 2-ри ИИССИИДИ-ЦЕНТЪР ИНГЛИМИЛИССА

 3-ти ИИССИИДИ-ЦЕНТЪР ОРЛААКТОР

 4-ти ИИССИИДИ-ЦЕНТЪР АИГЛЛИЛЛИАА

 5-ти ИИССИИДИ-ЦЕНТЪР УЛГЛУУ

 6-ти ИИССИИДИ-ЦЕНТЪР ССААССФАТИ

 7-ми ИИССИИДИ-ЦЕНТЪР ОЛГООЛЛОНИ

 8-ми ИИССИИДИ-ЦЕНТЪР ААНИ

 9-ти ИИССИИДИ-ЦЕНТЪР РААКЛИМА

 10-ти ИИССИИДИ-ЦЕНТЪР УЛУУГУМА

 11-ти ИИССИИДИ-ЦЕНТЪР СВААГАЛИ

 12-ти ИИССИИДИ-ЦЕНТЪР ЭЙЯАА

Космическата Класификация на Формите на творческата реализация  
на АИЙ-ЙЯ 
Кратка характеристика на Формите на творческата реализация  
на ЛЛУУ-ВВУ

  «Формо-диференциращата» времева обвивка на НУУ-ВУУ  
(«Формо-Тип»)

  Астроплазмена - лутална - «времева напълваща» –  
(СВУУЛЛМИИ-СВУУ)

 Ментоплазмена - лутална - «времева напълваща» (ЛУУДМИИ-СВУУ)

 Астроплазмено - христално - планетарно тяло (СТООЛЛМИИ-СВУУ)

 Ментоплазмено - христално – планетарно тяло (УОЛДМИИ-СЛИИ)

 Равносинтезирана планетарна форма (НИИССЛИИ-СЛИИ)

  Аасмиическа планетарна форма ЛЛУУ-ВВУ (ААСМИИ-СЛИИ-СУУ)

Кратка характеристика на някои форми за Творческата Реализация  
НА АИЙ-ЙЯ 

  ГООЛГАМАА-А-ЗВЕЗДНА - «СТАБИЛИЗАЦИОННА» - ФОРМА НА  
АИЙ-ЙЯ ССООССООЛМА-СУУ

  РААКЛИМА-ЗВЕЗДНА «ИНТЕГРИРАЩА» ФОРМА  
(ЛУУЛЛСМИИ-ССЛАА)

 ЗВЕЗДНО-ГАЛАКТИЧЕСКА ФОРМА (ГЛООГСМИИ-ССЛАА)

  ГАЛАКТИЧЕСКИ «УЛУУГУМА-ДЕЗИНТЕГРАЦИОНЕН» ЛЪЧ  
АИЙ-ЙЯ (ИНГССМИИ-ССЛАА)

ЛЛАА-ГРУАА, ФФЛАТТМА и ГЛОА

ИЛЛГРИИ-ТО-О

ЛААНГХ-КРУУМ, УУН-ГЛИИРИДА, ООЛ-ГОО-ЛТР



50 51

Поредицата «Моят Завет»
(Новото название на 7 и 8-ми томове на поредицата «Основи на 
Ииссиидиологията») 
Общ обем: 1,469 стр.

От 2001 г. до днес (края на 2021 г.) Орис е написал 1600 текста на популярни 
мелодии от 20-ти и 21-ви век. Първите 555 песни бяха обединени в 
два сборника под заглавието «Моят завет». Текстовете на всички 
следващи песни са публикувани на уебсайта «Айфааровские Песни» 
 ayfaarpesni.org.

Тези песни настройват на положително възприемане на житейските 
обстоятелства, на алтруистичен начин на живот и безусловна любов към всичко, 
както и на разбиране на всичко, което се случва с човека като благословия.

През 2021 г. Орис написа поредица от текстове и балади «Възраждане на славата 
на Русия» на патриотична тема. Тези произведения са написани от него с цел 
повишаване на патриотичното Самосъзнание на руската младеж. Резултатите 
от тази работа са публикувани на сайта  www.национальнаяидеяроссии.рф

Моят Завет 1
Ялта, 2002

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
От автора 
Текстове на най-популярните мелодии на XX век:  
Хайде, да запеем Песен в Любов и Светлина!  
Песни, възраждащи Звездната Памет 
Нека Песните на Айфаар да чуят!

Моят Завет 2
Ялта, 2002

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Предисловие 
Текстове на най-популярните мелодии на XX век:  
Хайде, да запеем Песен в Любов и Светлина!  
Песни, възраждащи Звездната Памет 
Нека Песните на Айфаар да чуят!

2009 – 2022
Поредицата «Ииссиидиология»

От 2009 година до сега Орис работи над поредицата книги 
«Ииссиидиология».

Тази поредица се състои от следните книги:

 • «Основи на Ииссиидиологията» (1-6-ти том)

 •  «Текстове на Айфааровските Песни» (7-8-ми томове, публикувани 
преди това под заглавие «Моят Завет»), 

 • Речник на термините (9-ти том), 

 • «Безсмъртието е достъпно всекиму» (10-15-ти том), 

 • « Коментари към Основите» (16-20-ти томове), съставени от 
отговорите на автора на въпросите на читатели 

 • « Коллоквиуми по основополагащите понятия» (21-22-ри том), 
формирани от устните отговори на автора на различни 
ииссиидиологически въпроси

Тази поредица постоянно се попълва с нови отговори на Ориса на въпросите 
на читателите, които впоследствие ще се формират в нови томове или ще 
попълнят вече съществуващите томове по съответстващите им теми.

Тази пордица книги отразява най-новите ииссиидиологическите представви 
на автора, в съответствие с които значително се задълбочава, разширява 
и допълва Информацията, публикувана в поредиците «Благата Вест» и 
«Ииссииди».

http:// ayfaarpesni.org
http://www.национальнаяидеяроссии.рф
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Том 10. Безсмъртието е достъпно всекиму.  
«Основополагащи Принципи на Безсмъртието»
Москва, 2010 
Общ обем: 605 стр.

 В тази книга Орис продължава да отговаря подробно на най-
съкровените и фундаментални въпроси на космическото и 
човешкото съществуване: за земните и вселенските съдби, за 
природата на Живота и Смъртта, за Душата и Бога, за доброто и 
злото, за нашите взаимоотношения с един друг, за природата на 
Пространство-Времето и за това как се формира цялата видима и 
невидима за нас реалност. Универсалното знание, изложено от Орис, е за всички 
нас предложение за Основите на един уникален мироглед, който ни позволява 
да проникнем в тайната на вечното съществуване дотолкова, доколкото е било 
недостъпно преди, разумно и подробно решавайки тези задачи, убедителни 
отговори на които няма нито едно от религиозните вероизповедания, нито 
едно от философските течения, нито едно от изследователските направления. 
Информацията на Орис разширява до безкрайност границите на човешкия 
опит и възприемане!

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Встъпително Слово. За Ииссиидиологията 
От Редакторите 

Том 9. Речник на термините
Москва, 2010 
Общ обем: 725 стр.

 Терминологията на ИИССИИДИОЛОГИЯТА има своя 
индивидуалня специфика на написване. Също така всеки от 
термините включва значително по-дълбок Смисъл, отколкото може 
да изглежда на пръв поглед, коренящ се в още по-качествените 
Нива на това Знание, които, без достатъчно развити екстрасензорни 
способности, за днешната творческа динамика на Самосъзнанието 
на средностатистическия човек все още не може да бъде достъпен. 

В това издание са приведени само кратки статии, позволяващи да се облекчи 
процеса на възприемане на материала поне на най-елементарно ниво. По-
подробна Информация за всеки от термините може да се получи в другите 
книги по ИИССИИДИОЛОГИЯ. 

Някои термини са много сложни за описване и нямат абсолютно никакви 
аналози в привичното за човека асоциативно възприемане, затова да се 
формулира речникова статия в рамките на възможностите за разбиране на 
обикновения човек за Автора е крайно сложно.

От Коректора 
РАЗДЕЛ I.  Основополагащи Принципи на Безсмъртието в системата на 

«личностното» Възприемане

РАЗДЕЛ II.  Най-новите духовно-космологически Представи за Вселената 
и за човека  

РАЗДЕЛ III.  Кратко описание на основните принципи за 
енергоинформационна структуризация на многоизмерната 
творческа динамика на «променливата енергийна 
съставляваща» на ЛЛУУ-ВВУ-Формите  

РАЗДЕЛ IV.  Най-новите Представи за динамиката на 
енергоинформационните структури на Мирозданието

РАЗДЕЛ V. Всеки от нас има огромно количество Съдби

РАЗДЕЛ VI.  Особенности а функционирането на пространствено-
времевите и енергоинформационните структури на 
«личностното» Самосъзнание

Том 11. Безсмъртието е достъпно всекиму.  «Енергийни  
и биологически механизми за префокусировка  
на Самосъзнанието»
Москва, 2010 
Общ обем: 780 стр.

В този том Орис разглежда подробно Самосъзнанието на 
човека като неотделима от цялата динамика на Вселената 
единна, многоизмерна и многофункционална система от безброй 
енергийно-информационни взаимовръзки, осъществявани 
едновременно и творчески, щателно създаващи за нас Илюзията 
за наличие не само на «нашата смърт», но и за «реална памет», 
«обективно зрение», «ясно чуване» и за «общото за всички» 
Пространство-време - тоест своеобразната илюзия за 
съществуването на «материалната» Реалност и на «нас» в него като отделни 
биологични организми.

Разбира се, известен напредък в изучаването на вълновите енергийно-
информационни процеси в заобикалящата ни реалност вече е постигнат. 
Но досега никой не е успял да даде логически обосновани, последователни 
отговори на много актуални въпроси от много клонове на знанието, както и 
теоретично да обобщи всички резултати от изследванията от единна гледна 
точка. Защо се случва това, какво пречи да се развият истински Представи 
за Природата на взаимовръзките на изучаваните от физиците «частици», за 
видовете тяхно поведение и формираните от тях «Полета» , какви принципи за 
промяна на собственото си Самосъзнание и на провежданите изследвания са 
необходими, за да се доближим до разкриването на енергийните и биологични 
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механизми на човешкото Безсмъртие — ето само някои от въпросите, на 
които Орис се опитва да помогне да си отговорят както учените като цяло, 
така и всеки любознателен, творчески мислещ търсач на по-високи степени 
на безкрайната Истина.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Уводно слово 
РАЗДЕЛ VII.  Обективните механизми на феноменалното проявление в 

динамиката на Формо-системите на Световете на Илюзията за 
«Смъртта» на всяка «личност»

РАЗДЕЛ VII.   Сроковете за съществуването на «човешката личност» като 
непрекъснатата динамика на проявлението в Простран-
ство-Времето на разнокачествените НУУ-ВВУ-Форми

Том 12. Безсмъртието е достъпно всекиму. «Ноовремевата 
динамика на Универсалния Фокус на Самосъзнанието»
Москва, 2011 
Общ обем: 733 стр.

12-ти том е посветен на разнообразието от Форми на проявление на 
Самосъзнанието в безкрайното разнообразие от Формо-системи на Световете. 
Кажете ми, какво знаете за универсалните свойства на Пространството и 
Времето? За илюзорността на нашето с Вас съществуване? За същността на 
«развитието» на всяка «личност»? Не е лесно да се отговори на нито един от 
тези вековни въпроси.

Но Орис, с всички възможни детайли и подробности продължава да отговаря 
не само на тях, но и на много други не по-малко актуални и злободневни 
въпроси, които ни безпокоят и принуждават всеки търсещ да се учи, да се 
отказва от нещо и нещо да придобива...

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
РАЗДЕЛ IX. Възможности за продължаването на Живота чрез друга Форма 
РАЗДЕЛ X. УУ-ВВУ и Стерео-Типи на ЛЛУУ-ВВУ-Формата 
РАЗДЕЛ XI.  Взаимовръзки на «личността», УУ-ВВУ-Формите и техните 

Формо-копия във Формо-системите на Световете 
и ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системите

Том 13. Безсмъртието е достъпно всекиму. «Психогенети-
ческата обусловеност на проявлението на «човешката» 
Форма»
Москва, 2011 
Общ обем: 700 стр.

В 13-ти том с коментари Орис отговаря на наболелите въпроси за 
психическото и физическото здраве, медицината, психологията, 
психиатрията, генетиката, сомнологията, фармакологията и 
разкрива психогенетичните особености на проявлението на 
«човешката» Форма.

Нашето с вас биологично Съществуване е непрекъснат процес 
– когато чувстваме, мислим и преживяваме нещо, ние веднага ставаме част от 
онези групи Светове, Реалности и Континууми, чиято синтетична динамика 
точно съответства на качеството на тези безкрайни процеси.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
РАЗДЕЛ XII.     Влиянието на страха от «Смъртта» върху ефективността и 

качествеността на префокусировките на Самосъзнанието

РАЗДЕЛ XIII.  Разнокачественната динамика на Формо-Творците на 
Самосъзнанито – главния Принцип на префокусировките

РАЗДЕЛ XIV.  Формо-копията, УУ-ВВУ-конгломератите, факторните Оси и 
ДНК

РАЗДЕЛ XV.  Опитът от субективното преживяване на «смъртните» болести, 
преагонални състояния и сънищата

Том 14. Безсмъртието е достъпно всекиму. «Принципи на 
резонационността на структурите на Самосъзнанието»
Москва, 2011 
Общ обем: 798 стр.

В този том авторът дава възможност на читателя да се задълбочи 
в най-фините и сложни по механизмите на своето проявление 
детайли на синтетичните процеси на формообразуването не 
само в триизмерния диапазон на Енерго-плазмата, но и в цялата 
многоизмерност на енергийноинформационните структури на 
Вселената.

Всеки читател с любознателен ум и стремеж към познание ще 
открие тайните на действието на физическите закони на нашата материална 
действителност и механизмите на формирането на измеренията на 
пространствено-времевите структури на инерционните диапазони на Вселената.
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Том 15. Безсмъртието е достъпно всекиму. «Осъзнатият 
Път към Човешките Светове на «личностното»  
Безсмъртие»
Москва, 2012 
Общ обем: 663 стр.

На пръв поглед това може да изглежда като предложение 
за философски размисъл. Но, апелирайки към своя предан 
читател, авторът се надява на разбиране и възприемане на този 
въпрос в по-широкото или, ако желаете, по-дълбокото негово 
осъзнаване. Философските концепции ни предлагат само сетивно-
съзерцателни, предимно асоциативни образи по един или друг въпрос.

Авторът обаче предлага в това произведение, като логично продължение на 
предишните томове, детайлно разглеждане на практическите перспективи 
за развитието на личността в истинския, познаващ своята духовност Човек.

В допълнение към механизмите за работа със собственото им Самосъзнание, 
което ще доведе хората в Човешко качество до личностното осъзнато Безсмъртие, 
Орис описва Световете на нашето «Бъдеще», перспективите за проявление 
на наближаващите времена. И за да може всеки да развие разбиране за своя 
Път, осъзнаване на избора на своето духовно развитие, авторът не само рисува 
«розови» перспективи, но и описва подробно препятствията, с които всеки 
от нас може да се сблъска и незабелязвайки или неопределяйки тяхната 
природа, неосъзнато, под влияние на едни или други причини, да се отклони 
от движението в Човешкото направление.

С помощта на тази книга ще можете да определите качествата, които наистина 
са присъщи на хората, и най-накрая ще можете да разберете как да формирате в 
себе си онези качества, които са наистина Човешки с главна буква. Почувствали 
какво е Високочувствен Интелект, ще разберете защо само с помощта на 
високоинтелектуалния Алтруизъм Вие ще можете да намерите Пътя към 
заветната Цел на своето духовно бъдеще!

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
РАЗДЕЛ XVI.  Синтетичната динамика на Мисъл-Формите, Чувство-

Формите и СФУУРММ-Формите (неустойчивите Кармо-
Форми)

РАЗДЕЛ XVII.  Влиянието на каузалните процеси на Самосъзнанието 
върху динамиката на проявление на Формите на 
окръжаващата  действителност

РАЗДЕЛ XVIII.  ГЛЭИИЙО- и УДДВОО-типове измерности, Светове, 
техните антиподи и «анти-Светове»

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
РАЗДЕЛ XIX.  Препятствия на пътя към осъзнаването на «личностното» 

Безсмъртие

РАЗДЕЛ XX.  Специфичните състояния на уолдмиизма 
(високочувствения Интелект) и стооллмиизма 
(високоинтелектуалния Алтруизъм), синтезирани в 
Човешкото (ллууввумическо) Направление на развитие

РАЗДЕЛ XXI.  Особености на ллууввумическата трансформация на 
«човешките» качества

РАЗДЕЛ XXII.  Световете на нашето «Бъдеще». Перспективите за 
проявлението на приближаващите се времена

Том 1. Основи на Ииссиидиологията. «Взаимодействие на 
Информацията и Енергията като Първопричина  
за зараждането на Фокуса на Самосъзнанието»
Москва 2013 
Общ обем: 725 стр.

Тази книга е началото на обща многотомна информационна 
поредица «Благата вест», състояща се от «Основи на 
Иисиидиологията», «Коментари към Основите» и авторски 
текстове към Песни с високодуховно съдържание написани на 
популярни и обичани от всички мелодии.

Авторът първо насочва вниманието на читателя към 
фундаменталните концепции на Иисиидиологията, започвайки с основните, 
аксиоматични Представи. Книгата дава най-новата интерпретация на 
формирането на окръжаващата действителност на основата на Фокусната 
Динамика на Самосъзнанието като основен операционен механизъм на 
Творческата Активност на Мирозданието. Внимателното съпоставяне на 
хипотезите на автора с научните представи ни позволява да направим паралели 
със съвременните мирогледи за природата на пространството, времето, 
енергията и да открием пътища за тяхната радикална трансформация и 
потенциално развитие.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Интуицията и нейната роля в научното познание 
Ииссиидиологията, нейните цели, задачи и перспективи в развитието на 
човечеството 
От автора 
РАЗДЕЛ I.  Интегралните концепции в основата на 

ииссиидиологическите Представи
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Том 2. Основи на Ииссиидиологията. «Космическите Ка-
чества като Основа за енергоинформационното проявле-
ние на всички Формо-системи на Мирозданието»
Москва, 2013 
Общ обем: 702 стр.

Нека от много представители науката Иисиидиология, както и всички 
други книги от този многотомник под общото заглавие «Благата Вест», да 
се възприемат като нищо повече от научна фантастика – всеки от нас има 
правото да вярва само в това, което го убеждава повече от всичко. Но всеки 
с развит интелект и поне зачатъци на познавателна Интуиция, ще може да 
види в написаното онези по-качествени признаци на обективната Истина, 
именно благодарение на които се осъществява непрекъснатата Еволюция 
(егллеролифтивна Амплификация) на всички Форми на Самосъзнанието. В 
крайна сметка катастрофизмът, който периодично се проявява в процеса на 
човешкото самопознание, винаги и неизбежно е придружен от радикален 
срив на множество стари представи, които по своя радикализъм много често 
и доста далеч изпреварват всички теоретични прогнози. Фанатичната вяра 
в някога установените догми и постулати, както и неприкрития стремеж към 
идолопоклонство – това са ясните признаци на деградация и регресия, които 
свързват съвременната академична наука с езическата религия. Но самият 
процес на Еволюция и хармоничното развитие както на отделната личност, 
така и на човешката популация като цяло, е невъзможен без разрушаването 
на старите стереотипи и установяването - на основата на дълбоко познание 
за Мъдростта на предишните и бъдещите поколения - 
на много по-универсални представи за нас самите и за 
окръжаващата ни действителност. Тази трудна, но грандиозна 
по своята дълбочина и обхват Задача за бързо и качествено 
преобразуване на човешката общност е възложена от самата 
Еволюция на едно напълно ново за хората универсално 
Знание - Иисиидиологията, чиито най-нови фундаментални 

РАЗДЕЛ II.  Многонивовата структура на Самосъзнанието

РАЗДЕЛ III.  Законът за запазването на Енергията и разнокачествените 
Нива на проявление на Формите на Самосъзнания, 
формиращи различните типове «материалност» (…дооллси – 
вълни – флакси…)

РАЗДЕЛ IV.  Енерго-Плазмата като трансцендентната основа на 
взаимодействието на Енергията и Информацията в 
структурите на Мирозданието

Представи са за първи път и напълно получени от един човек само с помощта 
на интуитивния Път на Познание.

Освен това, Иисиидиологията предлага на Колективното Съзнание на 
човечеството една напълно нова парадигма, която дава напълно нов и абсолютно 
свеж поглед към много клинични явления, които преди са се смятали за 
производни от «изкуството» на психотерапевта. Тя предоставя теоретичен модел 
за разбиране на промените, настъпващи в психиката на пациента и надеждата 
за изясняване на механизмите на ефективност на психотерапевтичния метод.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
За Ииссиидиологията 
Ииссиидиологията: от клетката до Вселената 
РАЗДЕЛ V.  Трансцендентната природа на Космическите Качества 

и Принципите на Тяхната трансмутация в Творческите 
Космически Състояния

РАЗДЕЛ VI.  Сллоогрентните взаимовръзки на Формо-системите на 
индивидуалните Светове с Универсумите на Мирозданието

РАЗДЕЛ VII.  Вселенските ритми на Фокусната Динамика на Висшия 
Космически Разум АЙФААР

РАЗДЕЛ VIII.  Егллеролифтивните тенденции на Вселените. Универсалният 
Фокусен Ефект на Самосъзнанието или най-новия възглед за 
теорията за големия взрив

Том 3. Основи на Ииссиидиологията. «Разнообразието 
на Формите на творческата реализация 
на Човека Космически»
Москва, 2014 
Общ обем: 828 стр.

Третият том на «Основи на Ииссиидиологията» позволява на читателя да 
се задълбочи в структурите, които все още са напълно непознати за нас, 
осигурявайки функционирането на Самосъзнанието на човека и връзката му 
с фокусираните от него Форми на Самосъзнание.

Докато първите два тома на «Основите на Ииссиидиологията» описват 
подробно дълбоката Природа на Причините и Механизмите на Творческата 
Активност на всичко проявено в многоизмерното и многокачествено 
Мироздание, включително качествената Основа на Фокусната Динамика на 
Формо-Творците на Вселенските Структури, третият том е фокусиран върху 
подробните описания на основните принципи на ексгиберацията (проявите) 
на Човешките и другите Форми на Самосъзнания в цялото многообразие от 
разноизмерностните диапазони на Третичната илюзия.
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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
РАЗДЕЛ IX.  Персоналистическият Свят като Форма на Самосъзнанието
 Глава 1.   Множеството персоналистически Светове и осъзнатостта 

на Възприемането
 Глава 2.  Принципът на осъществяването на Механизма на 

ексгиберация на вълновите аналози на НУУ-ВВУ-Формо-
Типите от ф-Конфигурациите на дооллсовите и флаксовите 
Форми на Самосъзнанията

 Глава 3.   Принципите на ексгиберацията на разно-Качествените 
СФУУРММ-Форми в условията на 3-4-измерните Формо-
системи на Световете

 Глава 4.  Конкретизацията на окръжаващата ни субективна 
Реалност се осъществява благодарение на генерациите на 
Формите на Самосъзнанията на елементарните частици

 Глава 5.  Обединяване на ротационните Цикли и образуване на 
общата Формо-система на Световете

 Глава 6.  Квант Енерго-Информация. Принципи на взаимодействие 
на персоналистическите Светове чрез Фокусните 
Динамики на различните «личности»

 Глава 7.  Самосъзнанието – Механизъм за реализация на 
свойствата на Енерго-Плазмата чрез особеностите на 
персоналистическите Светове

 Глава 8. Спорадическите Светове

 Глава 9.  Влияние на СФУУРММ-Формите на спорадическите 
Светове върху процеса на формиране на СФУУРММ-
Формите на персоналистическия Свят

 Глава 10.  Формиране на различните Направления на 
развитие в групите на човешките ПВК въз основа на 
разнокачествените взаимодействия между СФУУРММ-
Формите на цялото множество персоналистически 
Светове

 Глава 11.  Механизмите на образуването във Фокусната Динамика на 
Самосознанието на «личността» на устойчивата илюзия на 
окръжаващата действителност

РАЗДЕЛ Х.    Влиянието на Принципа на Диффузгентността 
върху процеса на формирането на 
Фокусните Динамики на Формо-Творците на 
ллууввумическата Схема на Синтез

 Глава 1.   Вибрационната разнонивова Природа на 
Енерго-Плазмата.

 Глава 2.  Разнообразието на Формите на 
Самосъзнанията, структуриращи 
ллууввумическия тип бирвуляртност

 Глава 3.  Инфо-Творците и Формо-Творците на аиййяическия тип 
бирвуляртност

 Глава 4. Субтеррансивната класификация на ЛЛУУ-ВВУ-Формата

 Глава 5.  Характеристики на Примогенитивната Трансцендентална 
Съставляваща

РАЗДЕЛ ХI.    ЛЛУУ-ВВУ като съвкупност на реализационните Фокусни 
Динамики  на множеството разнокачествени Форми на 
Самосъзнание

 Глава 1.  Инфо-Творците на Етерната (информационной) 
Съставляваща ФЛААГГ-ТУУ

 Глава 2.  Характеристиките на амициссимното и конфективно ССС-
Състояние.

 Глава 3.  Единният Идиопатически СС-ТОО-ИИЙС-ССС-Ингредиент 
на Мирозданието

 Глава 4.  Някои субективни критерии за определянето на 
принадлежността на Формите на Самосъзнание към 
симултанната фокусна реализация на Колективния 
Космически Разум на ЛЛУУ-ВВУ-Същността

 Глава 5.   Формо-дифференциращите времеви обвивки на НУУ-
ВВУ-Формо-Типите

 Глава 6.  Астроплазмената лутална времева етерна напълваща на 
НУУ-ВВУ-Формо-Типите на ФДВО (СВУУЛЛМИИ-СВУУ-
ВВУ)

 Глава 7.  Ментоплазмената лутална времева етерна напълваща на 
НУУ-ВВУ-Формо-Типите на ФДВО (ЛУУДМИИ-СВУУ-ВВУ)

 Глава 8.  Другите амплиативни Тела и Форми на ЛЛУУ-ВВУ-
Същността

РАЗДЕЛ ХІІ.         Етерно-фокусната структура на Диапазоните на Плазмените   
 Сили

 Глава 1.  Комплекс-Плановете, План-Нивата, План-Обертоновете и 
взаимовръзката между тях.

 Глава 2.  Взаимовръзките между Космическите Качества при 
проявлението в различните Нива на Енерго-Плазмата

 Глава 3.  «СЕКТОРИ», «ПОДСЕКТОРИ», «ПОТОЦИ» и «ЛЪЧИ» на 
съчетанията на Чистите Космически Качества. Общият 
Принцип на образуването на Вселенската Карма.

 Глава 4.  Междугалактическите Комплекс-Планове. ССУУ-СС-ВУУ-
Сферата на Творчеството на АИЙ-ЙЯ-Същността.

 Глава 5.  Космическите План-Нива. НАА-ГЛЛИИ-УУ-Сферата на 
Творчество на АИЙ-ЙЯ-Същността. 

 Глава 6.  План-Обертонове на Полетата-Съзнания. Най-простите 
фокусно-етерни «проекции» на ЕИЙГ-СС-МИИ-Сферата на 
Творчеството на АИЙ-ЙЯ-Същността.
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Том 4. Основи на Ииссиидиологията. «Структура и Закони 
за осъществяването на енергоинформационната динами-
ка на скррууллерртната система на Мирозданието»
Москва, 2015 
Общ обем: 817 стр.

В началото на книгата авторът напомня за принципите и механизмите на 
формиране на човешките субективни Реалности, разказва за взаимовръзките на 
Формо-Творците на Третичната и Вторичната Илюзии, като разглежда подробно 
структурата на Полетата-Съзнания; дава определение на бирвуляртността 
и понятието за типовете на нейната Качественост. Основната част от тома 
е заета от описанието на Причините и принципите на ексгиберация на 
Фокусната Динамика на Вселенската Космическа Същност, различните 
енергоинформационни структури на Нейното Самосъзнание, а също така 
разкрива особеностите на хуманизационния процес на реализация на 
СФУУРММ-Формите (Представите) и процеса на амплификационната градация 
на Фокусните Динамики на Формо-Творците.

Четвъртият том завършва с обобщение, с интегриране на всичко изложено 
– Информация за Универсалните Космически Закони и Техните Принципи, 
които обезпечават фундаменталната основа за формиране на всички Форми на 
Самосъзнание на Третичната, Вторичната и Първичната Илюзии на Вселената.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :

Ииссиидиологията като метод за познание или перколационният метод за 
излагане на информацията
РАЗДЕЛ XIII.  От План-Обертоновете на Полетата-Съзнания до Формо-

Типите на колективните субективни Реалности
 Глава 1.   Интерстицивните състояния на скррууллерртната Система 

между ЕСИП-Инициацията на Информацията и Нейната 
конфектусност

 Глава 2.  Разнокачественият Процес на амплификационното Само-
Познание на всички Колективни Космически Разуми и 
Техните Форми на Самосъзнания 

 Глава 3.  Функционалните взаимовръзки между различните 
Космически Формо-структури и Творци-ПЛАЗМОИДИ

 Глава 4.  Функционалните взаимовръзки между Формо-Творците 
на Формите на Самосъзнание на План-Обертоновете и 
Подплан-Обертоновете на Полетата-Съзнания

 Глава 5.  Физическият План-Обертон на Полетата-Съзнания 
(ТРУУРРГУРРДТ)

 Глава 6.  «Астрален» (ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И) и «Ментален» 
(АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И) План-Обертонове на 
Полетата-Съзнания

 Глава 7. Обертонове на Полетата-Съзнания (ВААЛЛ-ВАА-ККАА)

 Глава 8.  Подобертонове на Полетата-Съзнания и принципите 
на субтеррансивното формиране на колективните 
субективни Реалности

 Глава 9.  Дуплекс-Сферите като фундаменталната информационна 
основа за формирането на колективните субективни 
Реалности

 Глава 10.  За симултанното осъществяване в мултиполяризацията на 
Фокусната Динамика на разнокачествените Направления 
на развитие

РАЗДЕЛ XIV.  Вселената е следствие от фокусната реализация на 
СФУУРММ-Формите на Самосъзнание на ДДИИУЙЙИ-
Същността

 Глава 1.  Трите съставни части на Енерго-Плазмата, формиращи 
Фокусната Динамика на Формо-Творците

 Глава 2.  Сложно структурираната Природа на множественото 
проявление на човешката «личност»

 Глава 3.  Ролята на фоторедуксивния Етер в обезпечаването на 
«разопаковъчните» възможности на Фокусната Динамика 
на хетерогенеусните Формо-Творци

 Глава 4.  Единството на Главните Сили на Живота като основа на 
консумматизационните процеси в Мирозданието

 Глава 5.  Информационната Природа на Мислите, Чувства 
и Желания и принципите на тяхната сллоогрентна 
реализация чрез Идеи

 Глава 6.  Принципите на формирането на каузалната основа на 
Пространство-Времето в условията на ексгиберация на 
Третичната Вселенска Илюзия

 Глава 7.  Механизъм на егллеролифтивната конвергенция на 
Фокусните Динамики на Кармо-Формите

 Глава 8.  Принципът на амицирационната взаимообразност между 
Фокусните Динамики на Формо-Творците на различните 
Нива на измерност

РАЗДЕЛ XV.  Природата на Вселенската Космическа Същност

 Глава 1.  Елементарните Представи за безкрайното многообразие 
на различните разнокачествени Интерпретации на 
Вселенските Същности

 Глава 2.  Двадесет и четирите условни Клонки на 
мултиполяризационното развитие на ККР на 
Амплификационния и Квалитационен Вектори

 Глава 3.  Интернусните взаимовръзки на Идиопатичния 
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Том 5. Основи на Ииссиидиологията. «Базовите творче-
ские възможности за реализация на ллууввумическите 
Творци в микстумните Форми на НУУ-ВВУ»
Москва, 2017 
Общ обем: 917 стр.

Внимателното проучване на този материал позволява на читателя да получи 
по-обективна представа за материалната основа на идеализма чрез развитието, 
по-специално, на квантовата теория за Съзнанието, използвайки примера 
на «концепцията за микротубулите», ние също ще научим за чакрамната 
детерминираност на Фокусната Динамика на всички Форми на Самосъзнание, 
ще получим представа за първопричинните връзки на мисълобразуването, ще 
получим уникална информация за информационно-енергийната обусловеност 
на онтогенезата и ембриогенезата, патогенезата като цяло и наследствените 
заболявания в частност и накрая, ще открием за себе си универсален 
етиологичен модел на едно от най-сложните човешки чувства – чувството на 
любов.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Уважаеми читателю!  
РАЗДЕЛ XVII.  Информационните структури на човека като основа на 

биогенетичните механизми на неговата Еволюция
 Глава 1.  Виваксите, Парвулите и другите етерни Конструкции на 

НВК. Тяхната роля в предаването на Опита при различни 
видове ревитализации на Формите на Самосъзнание 

 Глава 2.  Геном, наследственост и начало на формирането на 

ТЛААССМА-А-Ингредиент на ДДИИУЙЙИ-Същността с 
Неговите ССМИИЙСМАА-А- и ГООЛГАМАА-А-Ингредиенти

 Глава 4.  Организацията на голохронната трансмиттация и 
модификационното супплеризиране на Фокусните 
Динамики на Формо-Творците на всички Нива на 
есгиберация на Вселенската Илюзия

РАЗДЕЛ XVI.  Универсалните Космически «Закони» и Техните Принципи 
(СЛЛООГСС-ЛЛООГС и СЛЛООЙЙС-СЛЛОО)

 Глава 1.  Трансцендентната Природа на 
многообразното проявление на «Законите» и 
Принципите

 Глава 2.  Списък на някои от Космическите «Закони» 
и Техните Принципи, които обезпечават 
универсалната организация на Фокусните 
Динамики на Формо-Творците в 
ллууввумическия тип бирвуляртност

Парвулата на човешкия ембрион
 Глава 3.  Неврофибрилите като свързваща функционална основа 

между Инфо-Творците, «субтеррансивната ОДС» и 
биохимическата дейност на био-Творците на ЦНС

 Глава 4.  Процесът на формиране на Парвулата на «новия» човек

 Глава 5.  Особености на образуването на Парвулата в сложни 
случаи на патологии при развитиието на ембриона

 Глава 6.  Функционалната роля на виваксите и виталитасите в 
енергоинформационното образуване на организма на 
човешката личност

 Глава 7.  ФАТТМА-НАА-А-Артикулите и другите етерни 
Ингредиенти – главният Източник на амплификационното 
Само-Познание

РАЗДЕЛ XVIII.  Енергоинформационните структури на човека като основа 
на неговата конвергентна Фокусна Динамика

 Глава 1.  ИИССИИДИ-Центровете – енергоинформационната 
основа за функционирането на системата за Възприемане 
на всяка човешка «личност» 

 Глава 2.  ВЛОООМООТ и ННААССММ – реализационният 
фундамент за проявяването на Фокусната Динамика на 
всяка «личност»

 Глава 3.  СЛУИ-СЛУУ, СФУУРММ-Формите и Механизмите на 
тяхното проявление чрез функциите на Формо-Творците 
на биологичния организъм на микстумните НУУ-ВВУ-
Формо-Типи

 Глава 4.  Функционалността на Творците на отделните участъци 
от главния мозък при организацията на динамиката на 
Фокуса на Съсредоточеното Внимание на личността

 Глава 5.  Ролята на факторните ноовремеви «оси» в структурата на 
каузалните «Канали» на ИИССИИДИ-Центровете

 Глава 6.  Метаморфозите на субективното възприемане на 
сллоогрентната голохронност на настоящето: «минало» и 
«бъдеще»

РАЗДЕЛ XIX.  Съвместната реализация на Творците на АРГЛЛААМУНИ- 
и ИНГЛИМИЛИССА-Центровете чрез био-Творците на 
човешкия организъм

 Глава 1.  Нелокалната Творческа Активност на Формо-Творците на 
Самосъзнанието в образуването на биологичните Форми и 
техните Формо-системи на Световете 

 Глава 2.  Диффузгентният взаимообмен на Представи като причина 
за високата протоформност в реализациите на Формо-
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Творците на първата двойка ИИССИИДИ-Центрове

 Глава 3.  Формирането на Схемите на Синтез на ЛЛУУ-ВВУ-
Същностите на базата на комуникационния механизъм на 
ЛААНГХ-КРУУМ

 Глава 4.  Различията във функциите на био-Творците при 
реализациите чрез безсъзнателните и подсъзнателните 
Нива на личностното Самосъзнание

 Глава 5.  Ролята на ДНК в организацията на творческата активност 
на Формо-Творците на АРГЛЛААМУНИ-Центъра

 Глава 6.  Регулаторните и интерпретиращи функции на генните 
Творци

 Глава 7.  Организация на биохимическите взаимовръзки между 
психическите състояния на «личността» и функциите на 
Творците на отделните структури на главния мозък

 Глава 8.  Ролята на Творците на ентералната нервна система във 
формирането на психосоматиката на микстумните Форми

 Глава 9.  Каузалните «Канали» на първата двойка ИИССИИДИ-
Центрове

 Глава 10.  Биогенетическата задача на Творците на 
ИНГЛИМИЛИССА-Центъра в микстумните НУУ-ВВУ-
Формо-Типи

 Глава 11.  Ролята на хормоните и трансмитерите 
при формирането на социалните и 
«междуличностни» отношения

 Глава 12.  Биохимическите и енергоинформационните 
принципи на формирането на Мислите, 
Чувствата и Желанията

Том 6. Основи на Ииссиидиологията. «Биоенергийните 
процеси на формирането на Фокусната Динамика 
на Самосъзнанието»
Москва, 2017 
Общ обем: 906 стр.

Този нов том от поредицата «Основи на Иисиидиологията», който е обосновано 
продължение на разглеждането на ролята на биологичната съставляваща на 
микстумните НУУ-ВВУ-Формо-Типи, започнато в предишния том, още повече 
фокусира вниманието върху ииссиидиологическия подход към въпросите, 
дискретно приписвани от съвременната научна общност към философската 
антропология като цяло и към теориите за поведението на личността в частност.

При по-обективно трансцендентно-хабитуално (първопричинно, обективно 
дълбоко) разглеждане става ясно, че този материал довежда читателя до 
максимално обективиране на собствените му представи за съотношението на 
личното Самосъзнание с несъзнаваното и подсъзнателното Ниво на фона на 
разкриването на инвизусните (неосъзнавани от нашата система за Възприемане 
и неоткриваемите от съвременните устройства) механизми на анатомията и 
неврофизиологията на главния мозък във връзка с доминирането на динамиката 
на първата двойка ИИССИИДИ-Центрове.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 
Уважаеми читателю!
РАЗДЕЛ XX.  Невронни механизми за интерпретация на Творческата 

Активност на Формо-Творците на Самосъзнанието в ЦНС 
на биологическите човешки Форми

 Глава 1  Биохимическата активност на невронните структури на 
организма — основа на амплиатизацията на Фокусната 
Динамика в ллууввумическото Направление на развитие

 Глава 2.  Специфика на проявлението на микстумните НУУ-
ВВУ-Форми в нутационните условия от позициите на 
взаимодействието на невронните структури на главния 
мозък

 Глава 3.  Качествена характеристика на различните отдели на 
централната нервна система

 Глава 4.  Кортикалните слоеве на главния мозък

 Глава 5.  Интегративният характер на когнитивните операции в 
мозъка. Функционална роля на челните лобове

 Глава 6. Префронталната кора. Общи представи

 Глава 7.  Орбитофронталната зона на префронталната кора

 Глава 8.  Дорсомедиалната зона на префронталната кора

 Глава 9.  Вентромедиалната зона на префронталната кора

 Глава 10.  Дорсолатералната зона на префронталната кора

 Глава 11.  Вентролатералната зона на префронталната кора

 Глава 12.  Темпоралните дялове на кората

 Глава 13. Цингуларната (поясна) кора

 Глава 14. Малкият мозък

 Глава 15. Базалните ганглии

 Глава 16.  Механизмите за образуване на субективните спомени. 
Връзка на Творците на мозъка със «субтеррансивната 
ОДС» и ФЛК

РАЗДЕЛ XXI.  Функционалната роля на Формо-Творците на 3, 4-ти 
и висшите двойки на ИИССИИДИ-Центровете в 
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развитието на Нашето субтеррансивно Самосъзнание в 
разнообразните под-Структури на АИЙ-ЙЯ-Същността

 Глава 1.  Особености на функционирането на Фокусната Динамика 
на Формо-Творците на висшите Планетарни ИИССИИДИ-
Центрове

 Глава 2.  Системата на подцентровите компенсатори и нейната 
роля във функционирането на Планетарните ИИССИИДИ-
Центрове

 Глава 3.  Особености на функционирането на Надпланетарните 
аналози на ИИССИИДИ-Центровете

РАЗДЕЛ XXII.  Понивовото влияние на нашата Фокусна Динамика 
на Полетата-Съзнания на ГРООМПФ-Творците на 
АРГЛЛААМУНИ-ИИССИИДИ

 Глава 1.  Значимостта на ГРООМПФ- и ПЛИИССМА-Същностите във 
формирането на Интересите на «човешката личност»

 Глава 2  Качествената характеристика на Нивата на 
фрагментираните Съзнания на АРГЛЛААМУНИ-
ИИССИИДИ

 Глава 3.  Влияние на Фокусната Динамика на конгломератните 
Полета-Съзнания на първото качествено Ниво на 
АРГЛЛААМУНИ-ИИССИИДИ 

 Глава 4.  Влияние на Фокусната Динамика на конгломератните 
Полета-Съзнания на второто качествено Ниво на 
АРГЛЛААМУНИ-ИИССИИДИ

 Глава 5.  Влияние на Фокусната Динамика на конгломератните 
Полета-Съзнания на третото качествено Ниво на 
АРГЛЛААМУНИ-ИИССИИДИ

 Глава 6.  Влияние на Фокусната Динамика на конгломератните 
Полета-Съзнания на четвъртото качествено Ниво на 
АРГЛЛААМУНИ-ИИССИИДИ

 Глава 7.  Влияние на Фокусната Динамика на конгломератните 
Полета-Съзнания на петото качествено Ниво на 
АРГЛЛААМУНИ-ИИССИИДИ

 Глава 8.  Влияние на Фокусната Динамика на конгломератните 
Полета-Съзнания на шестото качествено Ниво на 
АРГЛЛААМУНИ-ИИССИИДИ 

 Глава 9.  Влияние на Фокусната Динамика на конгломератните 
Полета-Съзнания на седмото качествено Ниво на 
АРГЛЛААМУНИ-ИИССИИДИ 

 Глава 10.  Методика за целенасочената работа по намаляване на 
влиянието от страна на унгите

 Глава 11.  За методите за нулиране на отрицателните емоции

РАЗДЕЛ XXIII.  Понивовото влияние на нашата Фокусна Динамика на 
Формо-Творците на ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ

 Глава 1  Проблемът за безотговорното и невежо отношения към 
човешката сексуалност в обществото

 Глава 2.  Влияние на Фокусната Динамика на фрагментираните 
Полета-Съзнания на първото качествено Ниво на 
ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ

 Глава 3.  Влияние на Фокусната Динамика на фрагментираните 
Полета-Съзнания на второто качествено Ниво на 
ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ

 Глава 4.  Влияние на Фокусната Динамика на фрагментираните 
Полета-Съзнания на третото качествено Ниво на 
ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ

 Глава 5.  Влияние на Фокусната Динамика на фрагментираните 
Полета-Съзнания на четвъртото качествено Ниво на 
ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ

 Глава 6.  Влияние на Фокусната Динамика на фрагментираните 
Полета-Съзнания на петото качествено Ниво на 
ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ

 Глава 7.  Влияние на Фокусната Динамика на фрагментираните 
Полета-Съзнания на шестого качествено Ниво на 
ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ

 Глава 8.  Влияние на Фокусната Динамика на 
фрагментираните Полета-Съзнания 
на седмото качествено Ниво на 
ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ

 Глава 9.  Методи за осъзната «трансформация» и 
«трансмутация» на Енерго-Информацията от 
низшите Нива на ИНГЛИМИЛИССА-Центъра 
във висшите Нива на Самосъзнанието

Том 16. Коментари към Основите на Ииссиидиологията. 
«Саморазвитие»
Крим, 2018 
Общ обем: 535 стр.

В този том са събрани писените отговори на Орис на въпросите на читателите 
на тема духовното самоусъвършенстване.
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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :

РАЗДЕЛ I. Животът в илюзията за смъртта  

 Въпрос 80.  Защо сме подложени на старене и смърт?          

 Въпрос 35. Можем ли ние някого някъде да префокусираме?        

 Въпрос 22.  Ще наблюдаваме ли ревитализацията на нашите 
роднини?              

 Въпрос 72. Можем ли да проследим своите ревитализации?     

 Въпрос 55.  Диссоциативните състояния. Паметта на събитията в 
медитациите

 Въпрос 38. Аналог на субличността в ииссиидиологията

РАЗДЕЛ II. Еволюция на низшите полета-съзнания

 Въпрос   89.  Трансформация на примитивните инглимилиссни нива на 
самосъзнанието         

 Въпрос 70. Трансмутация и трансформация на самосъзнанието            

 Въпрос 58. Как се извършва акта на между-качествения синтез?

РАЗДЕЛ III. Ориентири за човешкото направление на развитие

 Въпрос 30.  Персоналистическите светове. Трябва ли да се 
интересуваме от ставащото в света?   

 Въпрос 40. За ОЧИО и другите качества               

 Въпрос 17.  Състоянията на хуманитарната свобода и иммунитантната 
отговорност               

 Въпрос 18.  Как «личностното» самосъзнание е взаимосвърано с 
другите нива на съзнанието?            

 Въпрос 15.  Взаимовръзките на висшите и низшите нива в 
самосъзнанието на личността     

 Въпрос 92. Конфликт между интереса и необходимостта            

 Въпрос 79.  Принципът на позитивизма при духовното развитие. 
Фоновият синтез          

 Въпрос 88. Принципът на радикалните префокусировки        

 Въпрос 16. Какво е духовно самопожертвувание?          

 Въпрос 81. Какво е просветление?

РАЗДЕЛ IV. Динамични и медитативни режими на активността на мозъка   

 Въпрос 25.  Енергийното напълване при медитацията на звуковите 
космически кодове    

 Въпрос 84. Методи за спиране на вътрешния диалог           

 Въпрос 100. За практиката на мълчанието (блиц-28)        

 Въпрос 101. За практиката на пребиваване в тъмнина (блиц-29)                

 Въпрос 87. За гордостта    

 Въпрос 31.  Как вътрешната «разкъсаност» влияе на качествеността на 
префокусировките»?          

 Въпрос 93. Образуване на формо-образите в сънищата

 Въпрос 32. Доколко пълноценно използваме своя мозък?       

 Въпрос 52. За режима за използване на мозъка           

 Въпрос 6.  Взаимодействие на насъщния и текущите 
интереси         

 Въпрос 28. За праноедите           

 Въпрос 65. Ум, интелект, интуиция     

 Въпрос 63.  Амплиатизация на мозъка, бъдещите 
професии

 Въпрос 76. Какви знания се търсят в нашето бъдеще?

Том 17. Коментари към Основите на Ииссиидиологията. 
«Биохимия на микстумните Форми»
Крим, 2018 
Общ обем: 275 стр.

В този том са събрани писмените отговори на Орис на въпросите на читателите 
относно биохимията на физическите човешки форми.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :

РАЗДЕЛ I.  Творците на генома и етерните структури на Самосъзнанието

 Въпрос 10.  Ядрените Творци на генома и структурата на 
кармонациите

 Въпрос 33.  Включване на виваксите към формо-структурите на нашия  
мозък

 Въпрос 36.  Точката на локализация на Творците-регулатори на 
ядрения геном

 Въпрос 44.  Вълновият метод за предаване

 Въпрос 60.  Реализацията на виваксите чрез биохимическите процеси

 Въпрос 83.  Невъзможността да се избягва получаването на 
протоформен Опит           

 Въпрос 91.  Механизми за отслабване на Творческата Активност 
на унгите и ссвооуните във Фокусната Динамика на 
Самосъзнанието  

 Въпрос 85.  Ролята на ядрените Творци-интерпретатори и регулатори 
при разопаковката на информацията от виваксите   

 Въпрос 90.  Съгласуваността на Творческата Активност на Творците-
регулатори и Творци-интерпретатори

 Въпрос 27.  Устойчивостта на мит-ДНК в сравнение с ядрената ДНК
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Том 18. Коментари към Основите на Ииссиидиологията. 
«Космологическите аспекти на Ииссиидиологията»
Крим, 2018 
Общ обем: 404 стр.

В този том са събрани писените отговори на Орис на въпросите на читателите 
на тема космологическите аспекти на Ииссиидиологията.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :

РАЗДЕЛ I.  Многомировата организация на Формо-структурите на 
Реалностите 

  Въпрос 51.  Защо да се движим нанякъде, щом всичко вече го има?

  Въпрос 53.  За геометрията на Пространството. Фън-шуй

  Въпрос 54.  Защо понякога се сбъдват предсказанията?

  Въпрос 23.  Честота на ротационното Изместване и работа на ЦНС

  Въпрос 59.  Механизъм на проявление на Стерео-Типите във всеки 
миг от времето

  Въпрос 64.  Сравняване на параметрите на времето в различните 
измерности

  Въпрос 78.  Измерността на проявлението на Колективния Разум на 
нашата Звездна Същност       

  Въпрос 82.  Нивото на развитие на 2-3-измерните същества. Понятието 
измерност  

РАЗДЕЛ II. Глобалните Космически Механизми ЕСИП  

  Въпрос 1.  За същността на «Божествените Проявления»               

  Въпрос 7.  ЕСИП — това Бог ли е?     

  Въпрос 5.  Формата на Самосъзнание като съвкупността на 
Колективните Разуми            

  Въпрос 21.  Откъде се вземат Фокусите, ако Всичко е вече е 
уравновесено?              

  Въпрос 43.  НВК и Творческата Активност ЕСИП            

РАЗДЕЛ II. ДНК, мозък и медитация

 Въпрос 67.  За хромозомния набор на човека

 Въпрос 12.  Взаимовръзката на Творците на таламуса и 
кората на главния мозък

 Въпрос 77.  Авторският метод за предаване на Формо-
образите от дълбинната медитация

 Въпрос 102.  За предаването на психическите състояния 
чрез аудио- и видеозаписи

  Въпрос 99.  Разликата на Ноовремевия Континуум от 
Ноовремевия Конверсум (Блиц-22)               

  Въпрос 56.  За хрониките на Акаша 

  Въпрос 9.  Защо инглимилините изпълняват 
информационна роля?    

  Въпрос 49.  Симултанност & Голохронност   

  Въпрос 71.  Безкрайността — това цикличната 
Еволюция на ЕСИП ли е?             

  Въпрос 37.  Творци-Кармоиди и ЕСИП

  Въпрос 62.  Кои са Формо-Творците    

РАЗДЕЛ III.     Субективизмът при квантоването на Реалностите

  Въпрос 19.  Какво е честота на колебанията             

  Въпрос 42.  Природата на пи-вълните    

  Въпрос 45.  Квант самосознание              

  Въпрос 46.  КС на атомите (молекули, елем. частици) 

  Въпрос 50.  Вълновото влияние на планетите върху човека. Дооллсите 
и физиката     

  Въпрос 61.  Къде е скрита енергията на елементарните частици?             

  Въпрос 68.  Причини за хипотетичното разширяване на вселената

  Въпрос 86.  Кратки Блиц-отговори

Том 19. Коментари към Основите на Ииссиидиологията. 
«Космическата еволюция на човека»
Крим, 2019 
Общ обем: 619 стр.

В този том са събрани писените отговори на Орис на въпросите на читателите 
на тема космическата еволюция на човечеството.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :

РАЗДЕЛ I.    НУУ-ВВУ-Формо-Тип

  Въпрос 57.  Какво означава понятието «цивилизации на Творците»?

  Въпрос 41.  Вариации на НУУ-ВВУ цивилизациите

  Въпрос 47.  За разнообразието на Формите на Самосъзнание на 
ГРЭИЙСЛИИСС

РАЗДЕЛ II.   Особености на амплиативните префокусировки

  Въпрос 2.  Разотъждествяване с Формата на Луталните и 
кристалните «тела»

  Въпрос 3.  Амицирации в димидиомиттенсните и 
транслюценсните Форми
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Том 20. Коментари към Основите на Ииссиидиологията. 
«Коарддиирффология» 
Крим, 2019 
Общ обем: 585 стр.

В този том са събрани писмените отговори на Орис на въпросите на читателите 
на тема кармичните взаимовръзки.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :

РАЗДЕЛ I.    Резонационната природа на кармичните взаимодействия

  Въпрос 114. Субтеррансивната Карма. ННААССММ

РАЗДЕЛ II.     Сллоогрентните механизми на организацията на кармичните 
взаимодействия

   Подвъпрос 114.24.  Разотъждествяване с Формата на 
Луталните и кристалните «тела»

   Подвъпрос 114.25.  Амицирациите в димидиомиттенсни и 
транслюценсни Форми

 Въпрос 116.1.  Взаимосвързаността на духовните и материалните 
егрегори

   Подвъпрос 114.34.  За взаимодействието между окклоутите 
на егрегорите

 Въпрос 125.  Какво стои зад понятието «Стерео-Форма»

 Въпрос 4.  За Кураторските Нива на Самосъзнанието

 Въпрос 24.  Да постъваш в съгласие с Космическите Закони

 Въпрос 39.  Всичко за тоновите Имена и не само

   Подвопрос 39.2.  За разпределянето на психическата 
енергия при мултиплексорната 
конвекситация

 Въпрос 48.  Префокусировките на биоплазмените Форми

 Въпрос 73.  Защо са нужни планетарните 12-годишни периоди?

   Подвъпрос 73.3.  «ефектът на Мандела»

РАЗДЕЛ III.  Нашето Бъдещо Наследство

  Въпрос 34.  Звездният Дом на Човека

  Въпрос 69.  Специфика на проявлението на 
Физическите Глобуси на Звездните и 
Планетарни Същности

  Въпрос 66.  Произход на кръговете в нивите

   Подвъпрос 125.1.  Режим и принцип на оъществяването на 
процеса на симултанната ексгиберация на 
ННУ-ВВУ-Формо-Типите

 Въпрос 128. За «нормалността и ненормалността»

  Част 1.  Влияние на Принципа на 
Резонационността на формирането на 
Фокусната Динамика

  Част 2.  За Факторите, влияещи на устойчивостта на 
ФД на ексгиберираните ННУ-ВВУ-Формо-
Типи

Том 21. Колоквиуми по основополагащите понятия. 
Книга първа
Крим, 2018 
Общ обем: 707 стр.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :

РАЗДЕЛ I.   ССС-състояние то на Информацията. Единен Супер-
Универсален Импулс Потенциалl

РАЗДЕЛ II.  Универсалното Плазмено Дифференциационно Излъчване 
(УПДИ)

РАЗДЕЛ III. Диапазониа н Плазмените Сили (ДПС)

РАЗДЕЛ IV.  ДДИИУЙЙИ-Същността, Висшият Колегиален Космически 
Разум (ВККР) Айфаар, Колективните Космически Разуми (ККР)

РАЗДЕЛ V.  Енерго-Плазма.Етерните Ингредиенти на ГООЛГАМАА-А, 
ССМИИЙСМАА-А, ТЛААССМА-А

РАЗДЕЛ VI. Понятието измерност

РАЗДЕЛ VII.  Механизмите за образуване на Пространство-Времето, 
гравитацията

РАЗДЕЛ VIII. Меркавгнация. Свойства на Информацията

РАЗДЕЛ IX.  Сллоогрентността и нейните Принципи: Мултиполяризация, 
Диффузгентност, Дувуулертност, Ротационност
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Том 22. Колоквиуми по основополагащите понятия.  
Книга втора 
Крим, 2019 
Общ обем: 456 стр.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :

Глава I.  Чистите Космически Качества (ЧКК). ОО-УУ-, ТОО-УУ-, СВОО-
УУ-Същности

Глава II. Схеми на Синтеза, типове бирвуляртности

Глава III. Съвместени ЧКК и Клонки на развитие

Глава IV. Творчески  Космически Състояния (ТКС)

Глава V.  ООДДМИИ-, СВУУЛЛИИ-, ИИССТЛЛИИ- и ААЙЛЛИИ-
Същности

Глава VI. Свилгсони, конфектони и техните аналози

Глава VII. РРГЛУУ-ВВУ и факторните оси. Дуплекс-Сферите
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