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We are dedicated to producing playful tools of high artistic quality 
for use in accessing the inner riches of imagination and intuition, of 
creativity and expression. The instructions provided with each deck 
of cards are by nature undogmatic and allow participants to be  
authentic without being evaluated or judged. 

OH serien - en unik kOrtserie  
AssOciAtiOns kOrt
Disse praktfulle kortene stimulerer kreativitet og kommuni-
kasjonsevnen! Sammen former de et fargerikt springbrett til 
din fantasi. Kortene er et vegkryss mellom bok og spill. De 
er både redskap og spill på samme tid, for voksne og barn i 
alle aldere. De kan anvendes på mange områder, fra sosial-
arbeid og terapi til familiespill, fra teamtrening til arbeids-
grupper. De kan være kilde til inspirasjon til å skrive teater-
stykker. Mulighetene er ubegrenset. Enkle “spilleregler” er 
vedlagt hver kortstokk. Alle er på norsk, unntatt COPE som 
har en utvidet bruksanvisning på engelsk.

10 x 19 cm

The OH Cards – To kortstokker, hver med 88 kort.
Ett med bilder, ett med ord

Trekk et bildekort og et ordkort og finn betydningen av denne 
kombinasjonen. Det er 7744 mulige kombinasjoner, og mange 
flere muligheter for tolkning. Bruk kortene alene, eller sammen 
med en annen eller i grupper. OH-kortene kan brukes på skoler, i helseinstitusjoner, 
sentre for samarbeidstrening eller i familiesammenheng. De finnes på 28 språk. Jeg 
leverer de på norsk. Disse praktfulle kortene er spesielt utformet for å trene opp intui-
sjon, imaginasjon, innsikt og kommunikasjonsevnen. Verden over brukes disse kortene 
for å finne selvforståelse og forståelse av sin plass i universet. OH-kortene er laget for 
å hjelpe mennesker til å få kontakt med seg selv og med folk rund seg. Maleren Ely 

Raman har med OH-kortene igangsatt utviklingen av denne serien 
assosiative kortstokker.
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INUK – 88 runde kort og 10 utskjærte kort  
på temaet “hvem er jeg?” 

INUK-kortene presenterer seg som en medspiller som leker de ek-
sistensielle spørsmålene: “Hvem er jeg?” “Hva gjør meg 
til hvem jeg er?”.  Hvert 88 mm runde bildekort er en 
metaforisk skildring av en situasjon der vi kan finne oss 
selv. Deltagerne tolker bildene ved å tilføye følelser, stemninger og handlinger og på 
denne måten blir de en del av scenen. Samtidig kan de få se et glimt av sin egen indre 
tilstand. Kunstneren Bai Yilin har beriket OH-Kort-sjangeren med sine 88 malerier 
med temaene selvoppdagelse og selvbestemmelse. De 10 utskjærte kort fungerer som 

vinduer, nøkkelhull eller forstørrelsesglass som kan forbedre og påvirke 
våre perspektiver. Et INUK-kort overrasker deg når du legger 

det på et ordkort fra OH.

10 x 15 cm

10 x 15 cm

COPE – 88 bildekort. Fra krise til helbredelse

Verden i dag trenger alle instrumenter for fred som vi bare kan finne på. 
COPE-kortene er resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom en russisk 

kunstmaler, en israelsk terapeut og en tysk forlegger. Bildene på 
kortene leder oss inn i våre indre historier av lidelse og glede, og til 
hvordan vi gir uttrykker og deler dem. Bildene forteller ikke hendel-
sene, men formidler heller den emosjonelle innhold av hendelsene. Disse 
suggestive bilder beviser sin verdi allerede over hele verden. Veien fra trauma til 
helbredelse blir vist i praktfulle og mangfoldige variasjoner. Med COPE kortene følger 
med en utvidet bruksanvisning på engelsk, med eksempler hvordan kortene kan bru-
kes, og den teoretiske bakgrunn for trauma-helbredelse. COPE-kortene er velegnet 

for bruk sammen med andre kort i denne serien.

10 x 15 cm

TANDOO – 99 picture cards plus 44 action signs 
about life as a couple           

The 99 painted images depict scenes of couple-life,  
symbolizing feelings, wishes, needs, conflicts, 
and healing patterns that emerge in the continuous flow of couple  
relationships. In cooperation with Ofra Ayalon, decades of experience in 
couple counselling and therapy were added to artist Marina Lukyanova’s gifted  
hand when painting the topics covered by this substantial tool.
Using signs, 44 action cards suggest the idea of a roadmap for a couple’s journey of  
woe and joy. The cards offer fresh views and thoughts, feelings and actions. True to  
the genre of the OH Cards, TANDOO Cards can be seen metaphorically and interpreted 

in a multitude of ways. TANDOO is a tool for private and  
professional use. It can be combined with  

every other OH genre deck.
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10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

Resilio – 99 picture cards about stress  
plus 44 animal cards

The 99 picture cards reflect the stresses of daily life as well 
as revealing possibilities for relaxation. Daily pressures can 
be both a stimulating elixir of life and also a painful burden resulting in bad moods, 
upsets, or even illness. How can we find our own resources in  
order to unburden ourselves? The 44 animal cards symbolize qualities that can 
help us discover and strengthen our resilience. Metaphorically, they provide
emotional and/or conceptual support. All 143 vividly-coloured cards were painted  
by the versatile Czech watercolour artist Emilie Marti. Like all of our cards, RESILIO 

can be combined with other OH-genre decks. It can be used priva-
tely, for instance to keep a stress diary. In a professional 

context, RESILIO can be an undogmatic tool for 
helping – in an unbiased, value-free way – 

to evoke people’s inner stories.

PERSONA – Ansikter fra hele verden.  
77 portrett- og 33 interaktive kort 

Bildene er laget av Ely Raman som også laget OH-kortene. De gir material til utallige rollespill der 
spillerne går inn i rollen av mennesker fra hele verden. Hvem er disse mennesker? 
Hva gjør de? Hva ønsker de? PERSONA kortene gir muligheten å møte mennesker fra 
mange kulturer gjennom spill og innleving. Prikkene på de interaktive kortene angir 
hvor mange portrettkort som skal spilles. Pilene angir deres innbyrdes påvirkning. 
Spillerne bringer skikkelsene til liv. Verdenen ser ut til å bli mindre når livet til 
mennesket blir mer kompleks, når landene blir tettere befolket. Kulturene må lære å 
kommunisere, å forkaste fordommene og å utvikle toleransen. PERSONA-kortene in-
viterer til å se lekende gjennom øynene fra andre mennesker, å studere dem gjennom 

imaginasjonens linse ved hjelp av attributter og handlinger, 
med svar, følelser og lengsler.

PERSONITA  – 77 portretter  
og 44 situasjonskort

Personita består av 2 kortstokker. En med portret-
ter som viser mange forskjellige barn og ungdommer fra forskjellige kulturer fra nord 
til sør og fra øst til vest. Og en med situasjonskort som på en skjematisk måte antyder 
bånd, relasjoner og hendelser. Portrettkortene kan brukes for seg eller i kombinasjon 
med situasjonskortene. Så snart vi tar to portrettkort i hånden begynner imaginasjonen 
å stille spørsmål: “Hvordan kan disse unge mennesker være forbundet med hveran-
dre?”, “Hvilke empatier og antipatier, hvilket håp og hvilken frykt har innflytelse på 
deres individuelle historier og bidrar til utviklingen av deres forhold til hverandre?”. 
Situasjons- kortene med de Giacometti-lignende figurer uttrykker holdninger eller for-

hold mellom mennesker, og på denne måten bidrar de til å hjelpe oss 
å gi fantasien form når vi bygger våre Personitahistorier. 

Personita er som Persona, men tilpasset ungdom-
mer og barn.



OH Publishing · www.OH-Cards.com · www.OH-Cards-NA.com · www.OH-Cards-Institute.org
Moritz Egetmeyer · Postfach 1251 · D-79196 Kirchzarten · Tel. +49 (0)76 61-63 62 · info@OH-Cards.com

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

SAGA – 55 Fortællekort: 55 kort som forteller en historie 
en anekdote eller et eventyr 

Disse gledesfulle bildekortene er malt av Ely Raman, som også 
malte bildene til OH-kortene. Kortene viser karakte-
ristiske skikkelser, scener og gjenstander fra land som 
aldri har vært og alltid finnes. Hvert kort åpner en dør til en kjent myte eller et kjent 
eventyr. Eller inn i en fortelling som aldri er fortalt tidligere. SAGA-kortene tenner på 
nytt gleden over sin egen spontanitet og evnen til å forbause seg, og får frem minnene 
fra barndommens drømmer. Maleriene på SAGA-kortene innbyr til å reise, med eller 
uten barn, i en verden av fortellinger, fantasi, drømmer og magi.

MYTHOS – Består av 55 historiefortellende 
kort. Myter og legender 

MYTHOS er navnet på Ely Raman’s siste historiefortellende kortstokk. Maleriene fra 
hans kyndige hånd viser scener fra den mytologiske verden. Disse bilder reflekterer 
også Ely’s langvarige interesse for bildelig fremstilling av arketyper. Akkurat som 
SAGA-kortene har MYTHOS-kortene som mål å forveve oss i rare, nye og vidunder-
lige historier. Ganske enkelt inspirere vår fantasi. MYTHOS er et praktfullt tillegg til 
de andre historiefortellende kortstokkene. De er enkelt å bruke og fylt av overraskel-
ser. Hver fortelling blir en ny historie, utformet av din fantasi. SAGA og MYTHOS 
kan meget godt brukes i lag.

1001 – Her er det 55 bildekort for å  
oppdage 1001 historier 
 
Den kanadiske kunstneren Andrée Pouliot har malt bildene til 1001. De 

skildrer den underlige og mytiske verdenen av Orienten. 
1001 gir nytt liv til den gamle kunsten av historiefortelling i oss. Hvert kort er en gjen-
nomsiktig dør som leder til et rom fult av assosiasjoner. Hvert bilde er et magisk tapet 
som bærer oss igjen til det av månen belyste værelset hvor hjertet av en konge var 
overveldet av en kvinne, som var like modig og vis som hun var vakker. Ved hjelp av de 
1001 eventyrlige historier som fylte like mange søvnløse netter forlenget Scheherezade 
sitt liv en dag til, og den eventyrfylte natt etterpå. Med 1001 kan også vi bli oppfin-
neren av fortellinger hvor absolutt alt er mulig og ingen eventyr blir fortalt mer enn en 

gang. Hver gang når kortene blir stokket blir mulighetene fornyet. 
Fantasi- en får vinger! 1001 går bra sammen med SAGA og 

MYTHOS.
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HABITAT – Handler om naturen  
og om mennesket 

88 stemningsfille scener malt av den naturstuderende Christian Gronau. Kortene viser et stort 
spenn av jordens naturlige miljøer. Noen kort ser dokumentarisk ut, andre nesten 
mytisk. Enkelte seriøst, andre morsomt. HABITAT er et latinsk ord som betyr “der han 
eller hun er bosatt”. HABITAT inviterer oss på en lekende måte til å finne forbindelser 
og nettverk i vår omgivelse. Kortene selv gir ikke svarene, men stimulerer heller til å 
finne spørsmål om hvordan alle ting rund oss er forbundet med hverandre.

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

SHEN HUA – 55 fortællekort  
fra det gamle Kina 

Disse 55 er malet af den Kinesiske kunstner, Han 
Wei. Brugen af traditionel kinesisk akvarelstil har bragt hende sammen med samling 
af objekter, scener og personligheder, hvor vi kan hente inspiration til en fantastik 
fortælling. SHEN HUAs afbilder originale legender og myter fra den gamle Kina: med 
og uden viden om de aktuelle historier, kan vi responder til billeder med vores egne 
associationer og skabe helt nye historier.  Træk et tilfældigt kort fra sættet og hvert 
kort skaber en overraskelse, og åbner et vindue i til en kreativ verden. Vi lægger, det 
valgte kort og en fortælling udvikle sig – hver fortælling er unik! SHEN HUA kan 
fører os ind i verden af kreativitet.                

ECCO – Et spill med 99 abstrakte malerier  
for grenseløs fantasi 

På italiensk betyr ECCO “Vent nå litt og se!”. De abstrakte bildene på 
ECCO-kortene, som er malt av J.D.Ellis, inviterer til å se nøyere på farger, former og 
mønstre. Det finnes ingen titler eller entydige betydninger for bildene på kortene. 
En hver av oss ser noe annet. ECCO er en utfordring for vår fantasi, og lar oss ta en 
sprang inn i kunsten. Den er et flygende tapet inn i fantasiens verden. Lag dine egne 
utstillinger. Beskriv dine egne bilder som et landskap eller en drøm. Akkurat som de 
andre bildekortene i serien, kombinerer ECCO bra med ordkor- tene fra OH-kortene, 
eller med andre bildekort i denne serien.
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10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

MORENÁ – 88 bildekort og 22 sporkort. Rundt 
stammelivet i regnskogene i Brasil

Malekunstneren Walde Mar de Andrade e Silva har levd 
sammen med de innfødte av regnskogen og har siden da malt deres verden. Bildekor- 
tene og kortene av fotspor tar oss med på en tur i jungelen og inn i livet til et lykkelig 
folk. De varme fargene og de kjærlige avbildningene berører oss og leder oss gjennom 
spillet. Disse fredelige kortene fungerer bra med barn. MORENA betyr “opphavssted” 
i det lokale Xingu-språket. Det er ikke lenge siden at alle mennesker bodde i stammer 
og klaner. Disse kortene hjelper å gjenoppdage denne fortiden. MORENA kan på 
en varsom måte aktivere vår imaginasjon ved hjelp av sine praktfulle malerier av et 
stam- meliv uten moderne teknologi eller ambisjoner for erobringer.

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 com-
bining 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, animals, 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 
inspire us both to contemplative enjoy-

ment of delightful artworks as well as 
to active creativity such as storytel-

ling, 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 as-
sociating 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 – 55 Picture Cards 
with 110 Foods

Wherever people live food is prepared and 
enjoyed. Is there anyone who doesn’t ap-
preciate a good meal? With QUISINE the 
players become the cooks. Graphic artist 
Anke Siebert has portrayed on each card 
two different food items - from them the 
players choose their ingredients for dishes 
and meals. Whoever holds 3 cards in the 
hand already has 8 possibilities for com-
bining. Whether 3-course meals or picnics, 
in 5-star surroundings or under open sky: 
anything goes. Players can cook together or 
tell in turn about their processes and results 
of preparation. Caution: QUISINE is an ap-
petizing game - the best hors d’oeuvre since 
cards were invented.

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.

55 Blank Cards for Creating your own Images

CLARO has coloured varnished backs and white unvarnished fronts. You can colour or paint these cards yourself with art material of your choice. Your own drawings and paintings become just as playable as the other decks.

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“


