УНИКАЛНА СЕРИЯ ОТ МЕТАФОРИЧНИ
КАРТИ
Тези красиви тестета от карти стимулират креативността и комуникацията.
Пъстротата им спомага за развихряне на въображението. Картите

представляват смесица между игра и книга. Те са едновременно средство
и игра за големи и деца от всякаква възраст – подходящи за използване

в широк спектър от ситуации, от социална дейност и терапия до семейни

игри; от тренинг за работа в екип в индустрията до създаване на семинари
и спектакли. Всеки печели! Всяка отделна колода може да бъде използвана

самостоятелно или заедно с една или всички останал тестета, като градивни
елементи на творчеството. Картите предоставят безкрайни възможности.

Всяко тесте включва инструкции за игра и работа с картите, които са лесни
за спазване и прилагане. Серията карти е налична по света на 25 различни

езика. За нас ще бъде удоволствие да ви предоставим повече информация.

Ние сме отдадени в създаването на игрови средства с високо
худовжествено качество, посредством които могат да се достигнат
дълбините и вътрешното богатство на въобръжението, интуицията и
творчеството. Инструкциите към всяко тесте карти не са задължаващи
и дават възможност на участниците да са автентични, без да бъдат
оценявани.
ОH карти – 2 колоди всяка съдържаща 88 карти –
едната с картини, а другата с думи
Огради карта с картина с карта с дума и изследвай значението на така сформиралата се двойка. Възможните
комбинации между картите са 7744, а интерпретациите
им са много повече. Използвайте картите когато сте сами като редене на пасианс
или в двойка, семейство или групово. OH картите могат да бъдат открити както
в училищата, болниците, центровете за корпоративни тренинги, така и в тихата
домашна обстановка. Преведени са на 22 езика до момента. Тези красиви карти са
създадени да развиват интуицията, въображението, самопознанието и комуникацията. По света хората използват тези карти за възвръщане на усещането за
собствената личност и мястото ѝ в света. OH картите са били
създадени, за да спомогнат свързването ни със себе си
и с хората около нас. Художникът Ели Раман
(създателят на OH картите) инициира
създаването на OH серията от асоциативни карти.

10 x 19 cm
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INUK – 88 кръгли карти плюс 10
карти на тема: «Кой съм аз?»

10 x 15 cm

Картите INUK представляват спътник в играта на екзистенциалните въпроси: „Кой съм аз и какво ме прави това,
което съм?“. Всяка 88 мм кръгла карта с изображение е метафорично описание на ситуация, в която
всеки от нас може да се открие. Участниците интерпретират картините чрез
предизвиканите в тях чувства, настроения и действия. Така те стават участници в сцената. В същото време те могат да се докоснат до усещания от техните
собствени вътрешни светове. Художничката Бей Йоилин обогати жанрът на OH
Cards с нейните 88 рисунки на темата за себепознание и себеопределяне. 10-те карти за изрязване в колодата служат като
прозорец, ключалка или лупа за задълбочаване
на нашите перспективи. За допълнителни изненади и дълбочина
- опитайте да комбинирате
INUK картините с думите
от колодата на OH Cards.

COPE – 88 карти изображения – от криза
до изцеление

10 x 15 cm

Днешния свят има нужда от всички възможни инструменти, които
можем да изобретим, за постигане на мир. COPE картите са общ проект на руски художник, израелски терапевт и
германски издател. Изображенията ни помагат да си спомним
истории за неволи и радости, да изразим емоциите, свързани с тях
и да ги споделим с околните. Целта на картите е по-скоро да предаде емоциите,
породени от дадено събитие отколкото фактите около него. Картите със своите
емоционални изображения доказват своята сила по цял свят. Пътят от травмата до изцелението е изобразена в красивите и разнообразни вариации, които
могат да се получат по време на работата с картите. Всяко тесте
на COPE картите съдържа в себе си и инструкции за
използването им и кратка теоретична част,
описваща връзката травма-изцеление.
COPE картите могат да бъдат използвани в комбинация с другите
тестета от ОH серията.

TANDOO – 99 карти изображения плюс 44
карти знаци представят партньорските
взаимоотношения

10 x 15 cm

99 нарисувани изображения, представящи
сцени от живота на двойките, символизиращи чувства, желания,
нужди, конфликти и модели, които се проявяват в потока на взаимоотношенията в двойката. Сътрудничеството между Офра Аялон и Марина Лукянова
съчетава по неотразим начин десетките години опит в консултирането и терапия на
двойки с изящно изрисуваните изображения, представящи партньорските взаимоотношения. Използването на знаците, 44-те карти с действия, предоставят своеобразна карта за съвместния път на двойката в радост и мъка. Картите предлагат
нова гледна точка, онагледяване на емоциите чрез действия. Верни
на стила на OH картите, TANDOO могат да бъдат разглеждани
метафорично и тълкувани по множество начини.
TANDOO картите са инструмент за лично и
професионално ползване и могат свободно да бъдат комбинирани с всяко
друго тесте карти от OH серията.
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Resilio – 99 карти изображения за стрес и
издръжливост и 44 карти с животни
99-те карти изображения показват стреса в ежедневието и предлагат
начини за релаксация. Всекидневното напрежение може
да бъде както стимул за живот, така и болезнен товар, който да се проявява като лошо
настроение, кавги и дори болести. Как можем да намерим сили в себе си за справяне
с този товар? 44-те карти с животни символизират качества, които да ни помогнат да
укрепим издръжливостта си. Метафорично те предлагат емоционална и/или концептуална подкрепа. Всички 143 ярко оцветени карти са нарисувани от чешкия художник
Емилие Марти. Както всички карти, RESILIO могат да бъдат комбинирани с всяко друго
тесте карти от OH серията. Могат да бъдат използвани лично, например за поддържане
на дневник на стреса. В професионален аспект, RESILIO могат да
бъдат недогматичен инструмент за предизвикване на
вътрешните ни истории.
10 x 15 cm

PERSONA – Лица от цял свят

10 x 15 cm

77 карти портрети плюс 33 интерактивни карти с автор
Ели Раман ни предлагат безбройни възможности за ролеви игри, в които участниците
играят персонажи от цял свят. Кои са тези хора? Какво правят? Какво желаят?
Използването на картите PERSONA можем да срещнем чрез играта и въображението персонажи от много различни култури. Точките в ситуационните карти
показват броя портретни карти, с които трябва да се играе. Стрелките представят как си взаимодействат картите. Участниците придават живот на персонажите. Изглежда светът става все по-тесен тъй като човешкия живот става
по-сложен, а страните все по-населени. Културите трябва да се научат да си сътрудничат, да се откажат от предразсъдъците си и да възпитават толерантност.
Картите PERSONA са своеобразна покана чрез играта да
погледнеш през чуждия поглед, да изследваш
друга култура през призмата на въображението чрез действия, отговори, емоции
и желания.

PERSONITA – 77 портрета на деца и
юноши от цял свят и 44 карти – ситуации
за техните взаимоотношения
77 портрета, нарисувани от художниците Ели Раман и Марина Лукянова, представящи деца и юноши от всички страни и култури по света. Фигурите на 44-те
ситуационни карти, наподобяващи фигури на Джакомети, вдъхват движение на
портретите, извиквайки нашите спомени и емоции, свързани с групи и семейство.
Картите PERSONITA са като закачлива покана за размяна на асоциации, които
възникват от спомените или фантазиите ни. Предизвикани от тези цветни карти
можем да намерим допирните точки в споделените представи, упражнявайки
собственото ни творческо себеизразяване. С PERSONITA младите хора по света
образуват общност, в който можем да се включим игрово, да
комуникираме и приемаме различните взаимоотношения.
10 x 15 cm
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SAGA – 55 карти за разказване на истории:
разкази и приказки
Тези 55 карти изображения, нарисувани от Ели Раман, представят персонажи, сцени и обекти от една земя,
която никога не е била и винаги е. Всяка карта
ни пренася в популярен мит, приказка или в история, която никога не е била
разказвана преди. Картите SAGA ни припомнят сладостта от спонтанността,
изненадата и спомените за детските мечти. Картините ни подканват да пътуваме с или без дете в света на историите, фантазията, мечтите и магическото.
Разказването на истории и писането им са чудесен начин за упражняване на
креативните ни умения в група, с приятели, със семейството, на работа. SAGA се
комбинират добре с другите карти за разказване на истории.

10 x 15 cm

MYTHOS – 55 карти за митове и легенди
MYTHOS е названието на най-новата приказна
колода на Ели Раман. 55-те картини, създадени от умелите му ръце, предават
сцени и детайли от митовете и реалността. Тези картини отразяват и творческата работа на Раман с архетипи. Подобно на SAGA, MYTHOS имат за цел
създаване на истории, приказки, разкази – нови и вълнуващи. Съвсем лесно те
провокират и разпалват въображението! MYTHOS е едно чудесно допълнение
към останалите ни колоди разказвателни карти. Лесно е за игра и всяка история е нова история, създадена изцяло от фантазията на участниците. SAGA,
MYTHOS, 1001 и SHEN HUA могат да се използват както самостоятелно, така и
в комбинация.

10 x 15 cm

1001 – 55 карти за създаване на 1001 истории
Канадецът Андре Пулиот е създал 55 невероятни картини под формата на тесте карти, в които е изразил чудатия и мистичен свят на
Ориента. 1001 събужда древното разказваческо изкуство
в нас. Всяка карта отваря врата към едно асоциативно пространство. Всяко изображение е магия, летящо килимче, което ни отвежда в един свят, където сърцето
на строгия владетел е било завладяно от една жена, която била не само красива,
но много умна и смела. С разказването на 1001 истории Шехерезада е спасявала
живота си нощ подир нощ, за да може историята да продължи на следващия ден.
С 1001 ние също може да сме разказвачи и създатели на истории, в които всичко
е възможно. С всяко ново раздаване възможностите за нова история възниква,
понесена на крилете на въобръжението.

10 x 15 cm
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SHEN HUA – 55 карти за създаване на
истории от Древен Китай
Тези 55 карти са нарисувани от пекинската
художничка Хан Уей. Използвайки традиционния стил, тя създава колода от
обекти, сцени и личности, от които може да се вдъхновим за разказвачество в
китайски стил. Образите от SHEN HUA водят произхода си от оригиналните
митове и легенди на Древен Китай. Без значение дали познаваме оригиналните
истории, или не, ние можем да се вдъхновим да създадем наши такива.
Изтеглена насляпо от тестето, всяка карта идва като изненада, която отваря
прозореца на въображението ни. Поставяйки една след друга няколко карти,
ние създаваме история, която винаги е уникална и неповторима. Картите SHEN
HUA могат да ни доведат през инсайти до нови измерения на
фантазията ни.

10 x 15 cm

ECCO – Абстрактни картини за въображение
без граници
На италиански „ecco” означава „Виж! Погледни!“. Това тесте от
брилиянтни абстрактни картини е нарисувано от Дж. Д. Елис и ни приканва
да разглеждаме внимателно цветовете, формите и шаблоните. Няма конкретни заглавия или правилни значения на картите – всеки от нас вижда нещо
различно. ECCO са предизвикателство за въображението, скок в изкуството,
вълшебна пътека в света на фантазията. Създайте своя собствена изложба,
опишете картините като пейзаж или блян. Като всички други тестета, ECCO се
комбинират с картите с думи от OH колодата или с изображения от някое от
другите колоди в OH серията. Картините в ECCO колодата ни приканват да ги
разширим и да нарисуваме своя по-голяма картина.

10 x 15 cm

HABITAT – За природата и хората
88 карти изображения, нарисувани от натуралиста
Кристиан Гронау, които обрисуват голям набор от картини от естествената среда на Земята.
Някой рисунки изглеждат документално, други мистично, някои са сериозни,
а други забавни. Картите HABITAT (идва от латинското „той, тя, то пребивава“)
ни подканват чрез играта да открием връзки сред обкръжаващата ни действителност. Картите не предоставят отговори, те стимулират задаването на въпроси
за взаимовръзката на всички неща около нас. Картите HABITAT могат да бъдат
използвани в индивидуална работа, такава по двойки или в групи, за стимулиране на усещането ни за интеракция с живота на другите форми на живот на
нашата планета. Както пише английския поет Франсис Томпсън: „Човек не може
да откъсне цвете, без да обезпокои звезда“.

10 x 15 cm

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

MORENÁ – 88 карти изображения и 22
карти следи за живота на племената в
бразилската джунгла
Художникът Валде Мар де Антраде е Силва е живял с местните племена в
джунглата и оттогава рисува техния свят. 88-те картинни карти и 22-те карти
следи ни водят на пътешествие в джунглата и в живота на тези щастливи хора.
Топлите цветове и прекрасните сцени ни докосват и водят в игрите ни. Картите
са лесно приложими за работа с деца. MORENA означава „място на произход“
на местния език Шингу. До не толкова отдавна човечеството е живяло на племена и кланове. Тези карти ни помагат да преоткрием това минало. MORENA
картите могат да активират въображението чрез красивите изображения на
племенния живот без модерните технологии или амбиции
за победа.

10 x 15 cm

Lydia Jacob Story – 55 колажи от Раймонд Е. Уайделих
(лимитирана серия, черна кутия, златен печат)

10 x 15 cm

Страст на елзаския артист Раймонд Е. Уайделих е да съчетава намерени
обекти с рисуване, за да създава своето изкуство. Той създава 55 шедьовъра в размер на карта, подправени с неговия особен хумор,
особено за този жанр игрови инструменти. Наред с изкуството, което е по свой собствен начин, всяка карта от колодата LYDIA JACOB STORY
е отправна точка към сюрреалистичен свят, към ново и все още непознато място,
населено от забележителна колекция хора, животни, разстения и неодушевени
предмети. Събрани заедно на фона на ярки пейзажи, загадъчни текстове и удивителни карти, обитателите на света на LYDIA JACOB ни канят да асоциираме и
откриваме заедно с техния създател - нашата фантазия може
да поеме ръководството там, където художникът се
оттегля. Картите LYDIA JACOB STORY могат
да ни вдъхновят както за съзерцателно
наслаждение от възхитителните
произведения на изкуството, така
и за активно творчество като
разказване на истории, театър, музика и танци.

BEAUREGARD – 55 колажа от артиста
Йоан Бюрегард
Картини на колажи, съставени от всичко друго, само не и боя. Функцията на колажа е в самата композиция. Картите BEAUREGARD са свободни възпроизводства на форми и цветове,
които можем да използваме като отправна точка за нашите търсения. Спонтанните асоциации могат да спомогнат за измислянето на истории, анекдоти или
въображаеми пътешествия. Подобно на ECCO, картите BEAUREGARD отварят
вратата към абстрактното изкуство. В песен без думи, музиката сама изразява
смисъла. По същия начин абстрактното изкуство се свързва посредством цветове
и форми с възприемащия го.

10 x 15 cm
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BOSCH – 65 карти лимитирано издание
„Градината на удоволствията“
С картината си „Градината на удоволствията” Бош
създава монумент от страховете, надеждите и фантазиите на хората в Европа по време на
Средновековието. Майстор на четката, Бош изпълва картините с чудати същества, фантазмени създания, както и с хората от неговото време. Тези 65 карти
представляват „Градината на удоволствията” в цялата ѝ пълнота. Рзгледана
самостоятелно всяка карта представлява един малък шедьовър, а поставени една
до друга, всички карти образуват една голяма цяла композиция, като парчета
пъзел (91х52 см.) За повече от пет века работата на Бош е вдъхновявала любителите на изкуството навред. Картите BOSCH отварят врата към света на художника и ни развеждат из дебрите на една от най-красивите картини от Западното
изкуство.

10 x 15 cm

TAHITI – 55 карти, сегменти от картини
на Пол Гоген
Пол Гоген (1848 – 1903) създава своите живи картини в по-късния си период от дистанцията
на остров Таити. Той изразява своето възхищение от културата в картини, които
въплъщават копнежите му за красота и невинност. Гоген рисува сцени от живота, хора, предимно жени – картини, богати на поезия и хармония. Тези 55 карти,
представляващи извадки от най-красивите му картини, са покана за пътешествия
в Южните морета. Ние може да създадем наши собствени истории по мотиви от
картините на Гоген. TAHITI са като парченца от невероятно красива мозайка, която
ни подканва да ги развием с помощта на фантазията и въобръжението си.

10 x 15 cm

QUISINE – 55 карти със 110 храни

7,5 x 11 cm

Приготвянето на храната и насладата
от нея е част от живота на хората. Има
ли някой, който да не оценява едно
прекрасно приготвено ястие? С картите
QUISINE играчите се превръщат в готвачи. Графичният артист Анке Сиеберт е
изобразил на всяка карта два различни
хранителни продукта, които играчите
използват като съставки за техните ястия
и деликатеси. Всеки, който разполага с
три карти, вече има осем възможности
за комбинации. Всичко е възможно тук –
дали тристепенно меню или пикник, или
деликатес от пет звездна величина, или
пък нещо за под открито небе – вариантите са безкрай! Играчите могат да
готвят заедно или да споделят за процеса
на подготовка на тяхно собствено меню.
Внимание: QUISINE е една много завладяваща апетита игра!

CLARO

55 празни карт
и за създаване на ваши
собствени
изображения
CLARO са карти
с цветни
гърбове и празни
лица, които
можете да нари
сувате с художествени матери
али по ваш
избор. По този
начин вашите
собствени картин
и и изображения стават пр
едмет и част
от играта.
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„Strawberries Beyond My Window“
«Земляника за моим окном»

КНИГАТА за уникалните жанрове на игровите
инструменти, 136 страници и 4 цветни раздела
Авторът Уолтръд Киршке проследява историята и развитието на Асоциативните
карти. Всяка игра със своите особености е описана и разгледана като част от голямата
картина. Тази книга е изпълнена с детайли и примери от практиката, заедно с отзиви
и обратна връзка от широка извадка ползватели на карти, както за лични, така и за
професионални цели. Това е важен източник на информация за всички ползващи
картите.

The Power of OH

СИЛАТА НА OH - Пътят на израстването, осъзнаването,
приемането на себе си и другите
Книга от 200 страници на Адам Боржоа, заедно с 88 черно-бели мини изображения
на OH картите, подробна библиография и индекс. Книгата се състои от три части – в
първата Адам говори за картите, както и за някои начини за лично опознаване –
съзнавано, несъзнавано, архетипи. Тази първа част подготвя за останалите две, които
са подробно, детайлно описание и разсъждение на всяка една от OH картите. След
всяко описание е оставено празно място за Вашите мисли и разсъждения, като по този
начин книгата се превръща в личен дневник.
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