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Elkötelezettek vagyunk azért, hogy hasznos eszközöket gyártsunk 
magas művészi tartalommal, amelyek a belső értékeket, a kreativi-
tást, a kommunikációt és az imaginációt fejlesztik. A kártyacsoma-
gokhoz tartozó instrukciók, mentesek mindenfajta dogmatizmustól 
és megengedik a használóiknak, hogy autentikusak lehessenek anél-
kül, hogy felülbírálnánk vagy megítélnénk őket.

EGYEDÜLÁLLÓ ASSZOCIÁCIÓS KÁRTYÁK
Ezek a kártyacsomagok a kreativitás és a kommunikáció fejleszté-
sében lehetnek segítségünkre. A színek és a képek a képzelet szár-
nyán repítenek bennünket a bennünk rejlő megoldás felé. A kártyák 
felfoghatóak önismereti eszközként, könyvként, amelyből saját 
magunkról olvashatunk, de fejlesztő játékként is. Felnőttek és gyer-
mekek egyaránt használhatják. A kártyák segíthetik a pszicholó-
gusok, terapeuták, kineziológusok, tanárok, trénerek, művészek és 
a szociális szférában dolgozók munkáját. A kártyacsomagok mellé 
használati útmutató is tartozik, ettől függetlenül az egyes szériák 
lapjai egymással szabadon kombinálhatóak, végtelenül variálhatóak. 
Az OH-kártyák immár a világ 28 országában elérhetőek!

10 x 19 cm

The OH Cards – Két 88 sorozatból álló kártyacsomag. 
Az egyik sorozatban képek a másik sorozatban 
szavak találhatóak

A szavak és a képek együttesen használatosak. Az Oh kártyákat 
nagy sikerrel használják szerte a világban iskolák, terapeu-
ták, pszichológusok, trénerek. Végre Magyarországon is elérhető! Az Ely Raman által 
illusztrált kártyák célja, hogy fejlesszék a képzelőerőt, az intuíciót, az önismeretet és a 
kommunikációt. A kártyák segítségével egy belső utazásra indulhatunk, ahol rátalálha-
tunk megoldatlan konfliktusainkra, meg nem élt vagy elfojtott érzelmeinkre és legelső 
sorban a problémáink megoldására. Az OH segít kialakítani egy közelebbi kapcsolatot 
önmagunkkal és a körülöttünk élőkkel, gyakorlásával fejleszthetjük érzelmi megnyilvá-

nulásainkat. A képeknek és szavaknak együttesen 7744 lehetséges 
kombinációja van, az értelmezések száma határtalan.
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INUK - 88 körkártya és 10 kivágott kártya  
a  “KI VAGYOK ÉN” témájában az önismeret  
fejlesztéséhez

AZ INUK kártyák lehetőséget adnak arra, hogy játékos 
formában olyan mély, egzisztenciális kérdésekkel fog-
lalkozhassunk, mint a “Ki vagyok én?” “Mi tesz engem 
önmagammá?” Mindegyik, 88mm átmérőjű, kör alakú kártya, olyan élethelyzeteket 
szimbolizál, amelyekben bármelyikünk találhatja önmagát élete során. A résztvevők 
saját maguk számára értelmezik a képeket, miközben érzelmeket, hangulatokat, cselek-
vési lehetőségeket keresnek benne. Így válnak aktív résztvevőivé a kártyán történteknek. 

Ezzel egyidőben lehetőségük van bepillantani aktuális érzelmi állapo-
tukba. A képek megalkotója Bai Yilin festőművész, aki ezzel a 

csodás 88 kör alakú képpel gazdagította az OH-kártya 
műfaját. Mindegyik kép az önismeret és az 

önmeghatározás témájához illesz-
kedve készült. A 10 kivágott 

kártya ablakként, kulcs-
lyukként vagy nagyítóként 

szolgál. Segítségükkel 
fejleszthetjük, tágíthatjuk 
perspektívánkat. 

10 x 15 cm

10 x 15 cm

COPE – A traumától a gyógyulásig – 88 kártya

A COPE egy orosz festőművész, egy izraeli terapeuta és egy német kiadó 
műve. A képek elkalauzolnak az érzések belső világába. A kártyák célja 

az érzelmek megkülönböztetésének, integrálásának és ki-
mondásának megtanítása. A képek eseményeket mutatnak be és 
nagyon erősen hatnak az érzelmekre. A COPE kitűnő segítségünk 
lehet traumafeldolgozásban, jól kombinálható más kártyacsomagokkal. 
Minden egyes COPE csomag tartalmaz egy leírást a traumafeldolgozás teoretikai 
hátteréről, valamint instrukciókat a csomag használatához.

10 x 15 cm

TANDOO – Párkapcsolatok sokszínűsége –  
99 kép és 44 útjelző kártya         

A 99 kártya párkapcsolati helyzeteket ábrázol. Olyan pil-
lanatokat ragadt meg a festőművész, amelyek 
végigkísérhetik egy pár életét. A képek felszínre hozzák az érzéseket, a vágyakat, a szük-
ségleteket, a konfliktusokat, és a megoldási lehetőségeket. Ofra Ayalon több évtizedes 
párkapcsolati tanácsadó valamint Navy Lukyanova tehetséges művész munkája ez a 
csomag. A 44 útjelző kártya azt sugallja, hogy a pár élete olyan mint egy út, tele külön-
böző élményekkel, megélésekkel, érzésekkel. A kártyák valós kivitelezésekre késztetik a 
pácienseket. Mint szerves része az OH kártyáknak az OH TANDOO metaforikus jelzés-
sel bír, és sokféleképpen értelmezhető. A TANDOO egyrészt szakmai eszköz, másrészt 

személyes segítséggel bíró kártyacsomag.
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10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

Resilio – 99 képkártya a stresszről és a  
rezilienciáról plusz 44 állatkártya

A 99 képkártya a mindennapi élet stresszeire és a relaxáció lehetőségeire 
reflektál. A napi stresszek lehetnek felvillanyozó, stimuláló 
“életelixírek” de lehetnek fájdalmas és nagyon nyomasztó szituációk, amelyek rossz 
hangulathoz, feszültségekhez vagy betegségekhez vezethetnek. Hogyan találhatjuk meg 
a mindennapokban azokat a forrásokat, amelyek segítségével megkönnyíthetjük a saját 
helyzetünket? A 44 állatkártya olyan minőségeket szimbolizál, amelyek megismerésével 
fokozhatjuk saját rezilienciánkat, rugalmasságunkat. Ezek a kártyák metaforikusak és 
érzelmi támogatást nyújtanak. Az összes 143 színes és nagyon kifejező kártya egy cseh 

származású festőművész, Emilie Marti munkássága. A RESILIO 
kártyákat kombinálhatjuk az OH-kártyacsalád összes többi 

kártyájával. Használhatjuk egyéniben, csoportban, 
vagy alapja lehet egy stresz- sznaplónak, 

amelyet önmagunk számára vezetünk. 
Szakmailag a RESILIO egy antidogma-

tikus eszköz abban, hogy segítsünk 
másoknak felébreszteni saját 

megküzdési stratégiájukat, 
belső történeteiket.

PERSONA – Mind egyek vagyunk –  
77 portrékártya és 33 kapcsolati kártya

Az Ely Raman által festett PERSONA korlátlan számban nyúlt munkaanyagot szerepjátékokhot, 
melyben a színészek a világ minden részén élő emberek. Kik ezek a személyek? Mit 
csinálnak ők? Mit szeretnének? A PERSONA használva lehetőség nyílik egy olyan 
találkozásra – játékon és képzeleten keresztül- melyben különböző kultúrájú emberek 
vannak. A kapcsolati kártyákon lévő pontok a szereplők számát határozzák meg, a 
nyilak pedig a kölcsönhatást a portrék között. A résztvevők életre keltik a karaktere-
ket, a világ beszűkül, ugyanakkor komplexé is válik. A kultúrák szinte hívnak minket, 
hogy kölcsönhatásba lépjünk velük, ezáltal csökken az előítélet és megértjük, mit 
jelent a tolerancia.

PERSONITA – Belső gyermek –  
77 portré gyermekekről és fiatalokról  
és 44 kapcsolati kártya

A 77 portrén a világ különböző részéről találhatóak gyermekek és fiatalok. A festménye-
ket Ely Raman és Marina Luky- nova alkotta. A 44 kapcsolati kártya megadja a munka 
lendületét, biztonságossá teszi az esetlegesen felbukkanó saját családi vagy csoportfo-
lyamatok megélését. A PERSONITA kártyacsomag játékra és asszociációra hív, történe-
tet teremt melyet a fantáziánk életet, vagy a memóriánk őriz.
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10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

SAGA – Az élet képekben – 55 kártya az életről

A szerző ebben a sorozatban olyan karaktereket, helyzeteket, 
tárgyakat festett mely a valós életben megtalálhatóak. Mindegyik 

kártya meghívja a résztvevőt a fantázia, a mesék, 
az álmok és a mágia világába. Rendkívül jól hasz-
nosítható olyan esetekben ahol saját történeteket kell írni, a kreativitást fejleszteni. 
Elsősorban tréningekhez, csoportterápiákhoz, pedagógusok munkájához ajánljuk. Jól 
kombinálható egyéb kártyacsomagokkal.

MYTHOS – A hit kártyája – 55 Mítosz

A MYTHOS az utolsó kártyacsomag Ely Raman 
munkásságában. Az 55 kártya, portrékat és szituációkat hoz a mítoszok világából. A 
MYTHOS a legelemibb szinten fejleszti az imaginációt, nagyon jó kiegészítője más 
kártyacsomagoknak. Rávesz a játékra és tele van meglepetésekkel. Használhatóak a 
SAGA, 1001 kártyacsomaggal.

1001 – A bennünk élő mesék – 
55 kártya a mesék világából
 
A Kanadai Andrée Pouliot műve ez a csodás kártyacsomag. Az 55 kártya 

bemutatja a keleti csodákat és mítoszokat. Az 1001 kártya-
csomag újjáéleszti bennünk a mesélés művészetét. Mindegyik kártya egy nyitott ajtó az 
asszociációk világába, egy varázsszőnyeg mely kalandos utazásra visz minket. Az 1001-
ben mi magunk vagyunk a megalkotói a meséknek, ahol minden lehetséges. A csomag 
tartalma egy használati útmutató, amely instrukciókat ad a kártyával való munkához.
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HABITAT – Ahová tartozom – 88 kártya. 
Az ember és a természet

A HABITAT kártyacsomag alkotója Christian Gronau természettudós. Egyes kártyák tudoományos 
jellegűek, egyesek mítikusak vagy viccesek, mások nagyon komolyak, megrendítőek. 
A latin HABITAT jelentése: lakozik, tartozik valahová. A csomag segít abban, hogy 
megtaláljuk a külső és belső közötti összefüggéseket. A kártyák nem válaszokat adnak, 
hanem lehetőséget arra, hogy megtaláljuk az összefüggéseket a dolgok, események, 
érzések, tapasztalatok között. Serkentik az önmagunkon való gondolkodást és a saját 
érzések felfedezését másokkal, más élőlényekkel kapcsolatban.

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

SHEN HUA – 55 picture cards  
for storytelling from old China,  
the “Central Kingdom”

These 55 cards were painted by the Peking artist, Han Wei. Using a traditional 
Chinese watercolour style she has brought together a collection of objects, scenes and 
personalities from which we can gather inspiration for storytelling, Chinese-style. 
SHEN HUA’s appealing images originate in the legends and myths of old China: With 
or without knowledge of the actual tales we can respond to the pictures with our own 
associations and so create brand new stories. Pulled blindly from the deck each card 
comes as a surprise, opening its own window into the realm of imagination. As we lay 
down the selected cards in progression a story develops - each story is unique, a once-

only event! The SHEN HUA images from distant China can lead us 
on new inroads to creativity.                 

ECCO – A határtalan képzelet –  
99 absztrakt kártya a határtalan képzeletért

Olaszul az “ECCO” azt jelenti, hogy íme. J. D. Ellis által festett kár-
tyacsomag, segít nekünk abban, hogy nagyobb figyelemmel legyünk a formákra, 
színekre, alakokra. Nincsen helyes vagy helytelen címe és értelmezése a képeknek, 
mindenki különbözően érez és lát. Az ECCO úgymond kiprovokálja a képzelőerőt, a 
fantázia irányába terel, aktiviztálja a jobb agyféltekét, fejleszti az elvont gondolkodás 
képességét. Az ECCO jól kombinálható az OH szó kártyáival, vagy egyéb kártyákkal. 
A kártyák felszólítanak bennünket az alkotásra.
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10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

MORENÁ – A boldogság útja – 88 kép az  
amazóniai őserdőről és 22 kártya lábnyomokkal, 
amelyek utat mutathatnak belső forrásunkhoz 

A MORENA kártyacsomag bemutatja az amazóniai dzsungelt, és olyan emberek életét 
akik boldogak. Az a kártyacsomag gyermekeknél is használható. MORENA Xingu 
nyelven azt jelenti, hogy “származási hely”. Nem olyan régen az emberiség legna-
gyobb része még törzsekben és nagycsaládokban élt. Mára már teljesen elidegened-
tünk egy- mástól. A kártyacsomag meleg színei hangulata segít abban, hogy újra vágy 
ébredjen bennünk felfedezni a CSALÁDOT. Gyermekeknél és családi krízisek esetén 
nagyon jól használható. A kártyacsomag újra segít felfedezni saját hatóerőnket a 
boldogság megteremtésében.

Lydia Jacob Story – 55 mixed-media collages  
by Raymond E. Waydelich  
(limited edition, black box, gold stamp)

Alsacian artist Raymond E. Waydelich has a passion for combining found 
objects with painting to compose his works of art. He has created 
55 card-sized masterpieces spiced with his own zesty humour 
especially for this genre of playful tools. As well as being a work of art in its own right, 
each one of the LYDIA JACOB STORY cards is a departure point into a surreal world, 
a new and still unknown place occupied by a memorable collection of humans, ani-
mals, plants and (possibly) inanimate objects. Brought together against a backdrop 
of vivid landscapes, mysterious texts and astonishing maps, the denizens of LYDIA 

JACOB’s world invite us to associate and invent along with their 
creator - our fantasy can take over where the artist left 

off. The LYDIA JACOB STORY cards can in-
spire us both to contemplative enjoyment 

of delightful artworks as well as to 
active creativity such as storytelling, 

theatre, music and dance.

BEAUREGARD – 55 collages  
by the artist Joan Beauregard  
(limited edition, black box, silver stamp) 

Collages are pictures which include materials other than paint, “for it’s not the material that is of 
the essence. The collage’s sole function is the composition itself” (K.Schwitters). The 
BEAUREGARD cards are free-spirited arrangements of form and colour that can 
deeply effect their viewers. We may also go beyond viewing to using these collages as a 
departure point for personal creative expression. Spontaneous associating can inspire 
the invention of stories, anecdotes or imaginary travelogues.  
Other responses to these vivid cards might find expression in painting or dance, music, 
theatre or pantomime. Like ECCO, the BEAUREGARD cards open a door into the world 

of abstact art. In a song without words the music alone expresses 
the meaning. Likewise, abstract art in abstaining from de-

piction of object, figure, scenario or landscape, 
appeals directly through colour and form 

to the viewer’s response.
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QUISINE – Életed az ételed – 
55 kártya 110 étellel

Bárhol is éljen az ember, a kulináris készít- 
ményeket szereti. A QUISINE használói 
szakáccsá vállnak. Anke Siebert grafikus 
minden kártyalapra két alapanyagot tett- 
melyből a kártya használója választhat 
és főzhet. A kártya használói “főzhetnek” 
együtt, vagy elmesélhetik a munkájuk 
eredményét.

10 x 15 cm

10 x 15 cm

7,5 x 11 cm

BOSCH – “The Garden of Delights”  
in 65 full-colour cards  
(limited  edition, black box, gold stamp)
 
With his painting “The Garden of Delights” Hieronymus Bosch (ca. 1450-1516) created a monu-

ment out of the fears, hopes and fantasies of Europe in the Middle Ages. A master sto-
ryteller in the language of images, Bosch populated his creation with fabulous beasts 
and creatures of fantasy as well as the people of his time and culture whose imagina-
tions they inhabited. The 65 cards of BOSCH reproduce “The Garden of Delights” in 
its entirety. Regarded singly, each card reveals a miniature masterpiece of intricate 
detail. Laid out card-to-card like pieces in a puzzle (size 91 x 52 cm) the individual 
images grow again into a unified composition. For more than five centuries Bosch’s 
work has inspired and fascinated artists and art-lovers alike. The BOSCH cards can 

open a new door into his world and lead us on a walk through 
one of the most famous paintings in the history of 

Western art.

TAHITI – 55 Picture cards, segments of  
Paul Gauguin’s South Sea Paintings 
(limited edition, black box, gold stamp)

Paul Gauguin (1848 - 1903) created the vivid works of his later life on the remote  
islands of Tahiti. He expressed his fascination for the culture in paintings that sought 
to fulfill his deep longings for beauty and original innocence. He painted scenes of 
daily life, the coun- tryside and people, mostly women. Images rich in poetry and an 
apparent harmony that seemed indigenous to paradise pervade the works. These 55 
cards, selected images out of his most beautiful paintings, are an invitation to journey 
in fantasy to the South Seas. We can create our own stories based on Gauguin’s 
motifs. The TAHITI cards, like tantalising pieces of a greater mosaic, captivate the 

viewer’s eye for detail and invite us to extend them with our own 
creative fantasy.

Tiszta lappal 55 kártya képek nélkül

A CLARO kártyacsomagban a kártyáknak egyik oldala színes, a másik oldaluk képek nélküli, fe-hér. A kártyák használója ezekre az üres oldalakra festhet, vagy rajzolhat, színes ceruzákkal, filc-tollal. Cél, hogy megalkothassa a saját képeit, melyekkel ezt követően dolgozhat hasonló mó-don, mint a többi OH-kártyával.

CLARO
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 A 200-page workbook for the OH Cards by Adam Bourgeois complete with 88 b/w small 
representations of the OH picture cards, extensive bibliography and index. The book is 
organized into three parts. In Part I, Adam discusses the OH Cards and the realms of per-
sonal discovery - the conscious, the unconscious, and archetypes. These chapters prepare 
the way for Part II and Part III which are about the 176 OH Cards and his insights and com-
ments on each individual card, drawing upon myth, fairytales, word histories, and universal 
symbols. Space is provided after the descriptions for your own entries, through which this 
book becomes a personalised journal of your own discoveries.

THe POwer OF OH
A Path to Growth, Insight, and Appreciation of Self and Others

Author Waltraud Kirschke investigates the history and background of the associative cards. 
Each game with its unique theme is described and discussed as well as portrayed within the 
larger framework of the genre. The book is alive with practical details and examples plus 
personal reports from a wide variety of card-users, both private and professional, from many 
different countries and cultures. An incitement to in-depth use of the associative cards. This 
is an important source of information for all users of any of the titles in this genre. 

ThE Book about this Unique Genre of Playful Tools 
(136 pages, 4 colour section)

„Strawberries Beyond My Window“


