OH serien - En unik kortserie
Associations Kort
Det er med glæde, at vi kan præsenterer et lærerigt værktøj med høj kunstnerisk
kvalitet. Disse kort kan åbne op for forestillingsevnen, intuitionen og kreativt udtryk. Der er instruktioner til alle sæt af kortene. Kortene udogmatiske og tillader
deltagerne at være autentiske uden, at blive evalueret og bedømt. Det fantastiske ved disse kort er at de stimulerer kreativiteten og kommunikationen mellem
mennesker!
Et farverigt springbræt der udfordre din forestillingsevne. Det er både et værktøj
og et spil på samme tid, der kan anvendes af børn såvel som voksne – brugbare
indenfor for arbejde med rådgivning, vejledning, undervisning, coaching, supervision, terapi. Alle vinder!
Alle de forskellig kortsæt, kan bruges individuelt eller sammen med de andre
kortsæt. Der er utal af variationer. Let tilgængelige instruktioner af kortsættene.
Denne kortserie er anvendt i hele verden og oversat til 28 forskellige sprog.
Det er med glæder, at vi kan tilbyde yderligere informationer.

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 kort – to kortsæt af 88 kort – Et sæt billedkort, et sæt ordkort
Indram et billedkort med ordkort og udforsk mening! 7744
forskellige kombinationer af muligheder, og mange flere fortolkninger. Brug kortene alene eller sammen med en makker,
familie eller gruppe. OH kortene er brugbare til rådgivning,
vejledning, undervisning, coaching, supervision, terapi. Oversat til 28 sprog. Disse
fantastiske kort er designet til at forøge din intuition, forestillingsevne, indsigt og kommunikation. I hele verden bruger mennesker denne unikke kortserie til at undersøge
sig selv og sig selv i verden. OH kortene er skabt til at skabe udvikling i forhold til dig
selv og andre. Kunstneren Ely Raman indledte med OH en genren af associations kort.

10 x 19 cm
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INUK – 88 runde kort plus 10 udskæringskort med temaet “hvem er jeg?”
INUK-kortene præsenterer en eller flere deltagere til de eksistentielle spørgsmål, “hvem er jeg?” og “hvad gør mig, til
den jeg er?” Hvert af de 88 billedkort er en metaforisk
skildring af en situation, som vi alle kunne befinde os i.
Deltageren fortolker billederne ved at tilskrive dem følelser, stemninger og handlinger og bliver dermed en del af fortællingen. Dette kan give deltageren et glimt af
deres egen nuværende indre tilstand. Kunstner Bai Yilin har beriget OH-Kort familien
med sine 88 malerier på temaet selvindsigt og selvbestemmelse. De 10 udskæringskort fungerer som vinduer, nøglehuller eller forstørrelsesbriller for at
forbedre og påvirke vores perspektiver. INUK-kortene overrasker hvis du bruger dem sammen med ord-kortene
i OH Love sættet.

10 x 15 cm

COPE – 88 Billedkort – fra krise til healing
Idag har verden brug for alle de instrumenter, der kan skabe fred i verden.
COPE Kortene er et fælles projekt mellem en russisk kunstner, en israelsk
terapeut og en tysk forlægger. Billedekortene fører os til indre
historier mellem smerte og glæde, samt muligheden for at udtrykke
og dele dem. Billederne er ikke tabloider, men bidrager til følelsesmæssige oplevelser.
Til COPE er en engelsk manual med brugbare eksempler og teoretisk baggrund for
healing af traume. COPE kortene er også anvendelige som kombination med andre
titler fra OH serien. Det anbefales at den kortserie bruges af professionelle psykologer
eller terapeuter.

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.

10 x 15 cm
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Resilio – 99 billedkort
plus 44 dyrekort om stress, styrke og modstandskraft

10 x 15 cm

De 99 billedkort afspejler stressen og viser muligheder for afslapning. Livets
daglige udfordringer kan være en stimulerende livseliksir, men
desværre også en smertefuld byrde, der kan resulterer i dårligt
humør, irritation, frustration eller værre endnu, sygdom. Hvordan finder vi vores
egne ressourcer, så vi kan undgå en for stor byrde? De 44 dyrekort symboliserer kvaliteter, som kan hjælpe os med at opdage og styrke vores modstandskraft. Metaforisk,
kortene giver følelsesmæssig og/eller begrebsmæssig support. Alle 143 levende og
farverige kort er malet af den alsidige tjekkiske akvarel kunstner Emilie Marti, og ligesom alle vores andre kort kan RESILIO kombineres med andre OH
kort. Kortene kan bruges privat, for eksempel for at holde
en stressdagbog, og i professionel sammenhæng
kan RESILIO være et fordomsfrit værktøj
til at hjælpe med at fremkalde folks
indre historier.

PERSONA – Ansigter fra hele verden
77 portrætkort plus 33 interaktionskort af Ely Raman.
Et anvendelig materiale til utallige af rollespil, hvor deltagerne spiller personer fra hele verden.
Hvem er disse personer? Hvad laver de? Hvad ønsker de? Brugen af PERSONA kortene skaber mulighed for gennem spil og forestillingsevne, at møde mennesker fra andre kulturer. Prikkerne på interaktionskortene indikerer det antal af portrætkort som
skal anvendes. Pilene repræsenter deres interaktion. Spillerne bringer karaktererne til
live. Vores verden synes at blive mindre i takt med at mennesker liv bliver mere kompleks, og befolkningstallet stiger. Kulturer må lære hinanden bedre at kende, således
at fordomme ophører. PERSONA kortene er en invitation til at se verden igennem
andre menneskers øjne.

10 x 15 cm

PERSONITA – 77 Portrætter af børn
& unge fra hele verden plus
44 situationskort med deres relationer
77 portrætter malet af kunsteren Ely Ramam and Marina Lukyanova repræsenterer
børn og unge mennesker fra hele verden og kulturer fra hele verden. Giacometti ligende
figurer på de 44 situationskort hjælper os med skaber bevægelse mellem portrætterne,
og vække vores egne indre historier om grupper og familier. PERSONITA kortene er
en brugbar invitation til at udveksle associationer der dukker op i hukommelsen og
fantasien. Disse farverige kort gør at vi kan dele forestillinger.
Med PERSONITA vil unge mennesker blive naboer med mennesker i verden, som vi
kan lære at kommunikere, forstå og interagerer med.

10 x 15 cm
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SAGA – 55 Fortællekort: Tales and Fairytales
Disse 55 billede kort er malet af Ely Ramam.
Scenerne og objekterne er fra et land, der aldrig har eksisteret og
fra en tid, som altid har eksisteret! Hvert kort er et
springbræt ind i myter og fortællinger, og ind i en
verden af fortællinger, som aldrig er blevet fortalt før. SAGA kortene åbner op for
spontanitet og overraskelse. Billederne inviterer dig til en rejse, sammen eller uden
børn, ind i fortælleverden af fantasi, drømme og magi. Både mundtlige og skriftlige
fortællinger er vidunderlige måde at praktiserer kreative færdigheder – i grupper,
med venner, med familien og arbejde. SAGA kombineres rigtig godt sammen med de
andre fortælle sæt.

10 x 15 cm

MYTHOS – 55 Fortællekort: Myter and
Legender
MYTHOS er navnet på Ely Ramans seneste fortælle sæt. 55
billeder fra forskellige myter. Som SAGA er MYTHOS kortene vævet ind i mærkelige,
nye og vidunderlige fortællinger. Meget enkelt inspirerer de forestillingensevnen!
MYTHOS er et vidunderligt supplement til vores andre fortælle sæt. De er lette at
spille med og fuld af overraskelser. Hver fortælling er en ny historie, skabt på baggrund af fantasien!
MYTHOS, 1001 and SHEN HUA kan også kombineres!

10 x 15 cm

1001 – 55 billedekort til udforskning af Tusind-Og-En-Nat
Canadisk kunstner Andrée Pouliot har skabt et vidunderlig sæt af kort:
55 magiske kort fra det mystiske verden i orienten.1001 fortæller fortidens fortælling til os.
Hvert kort er en åbning ind i et associationernes univers. Hvert billede er et magisk
tæppe, der fører os tilbage til en tid i en fjern fortid. Med 1001 kan vi skabe vores egen
fortælling, hvor alt er muligt og ingen fortælling bliver fortalt to gange. Hvert spil
skaber muligheden for, at skabe en ny spændende fortælling!

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

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.

10 x 15 cm

ECCO – Abstrakte billeder – Fantasien har ingen grænser
På italiansk betyder “ecco” “se her!”. Dette sæt består af 99 abstrakte
kort malet af by J.D. Ellis, som inviterer til, at undersøge farver, former
og mønstre. De har ingen titler, og ingen korrekte betydninger – hver af os vil se
noget forskelligt. ECCO er en udforing for vores forestillingsevne, et springbræt ind
kunsten, et magisk tæppe ind i en verden af fantasi. Skab din egen udstilling, beskriv
landskaber eller drømme! Som alle billedesættene kan ECCO kombineres sammen
med OH ordkortene. Eller med billederne fra andre sæt fra genren.
ECCO inviterer også til udvide kortene og tegne eller male vores eget større billede.

10 x 15 cm

HABITAT – Mennesker og Natur
88 billedkort malet af naturalist Christian Gronau.
En verden af naturlige omgivelser.
Flere af billederne virker dokumentariske, andre næsten mytiske, nogle seriøse, og andre sjove. HABITAT (Latin for ”ham, hende, er bosat) inviterer os til et legene univers,
hvor vi skal skabe en sammenhæng og mening med vores omgivelser. Kortene giver
ikke svar, men stimulerer spørgsmål om forbindelserne til alle ting. HABITAT kan
bruges individuelt eller i grupper til at stimulerer tanker og følelser om vores interaktion med andre livsformer i forhold til vores planet. Som den engelske poet Francis
Thompson skriv “vi kan ikke plukke en blomst uden at forstyrre en stjerne”.

10 x 15 cm
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MORENÁ – 88 billedekort plus 22 sporkort
om stamme liv i den brasilianske regnskov
Kunstmaleren Walde Mar de Andrade e Silva har levet
sit liv i regnskoven i Brasilien. 88 billedekort plus 22 sporkort af fodaftryk tager os
på en rejse ind i junglen sammen med glade mennesker. De varme farver og kærlige
scenes rører os og hjælper os i vores spil. Børn elsker disse fredsfulde sæt af kort.
MORENÁ betyder “det oprindelige sted” på sproget af stammen Xingu.
Det er ikke længe siden at menneskeheden levede i stammer og klaner. Disse kort
hjælper os til genfinde vore fortid. MORENÁ kan nænsomt aktiverer vores forestillingsevne med de smukke billeder af stamme liv uden moderne teknologi eller
ambitioner.

10 x 15 cm

Lydia Jacob Story – 55 kollagekort Raymond E. Waydelich
(begrænset antal)
Kunstner Raymond E. Waydelich har en passion for at kombinerer
objekter med billeder som komposition for hans kunst.
Han har skabt 55 mesterværker krydret med han egen humor specielt velegnet værktøj for denne genre. Såvel at være
kunstværker på sin eget måde, er hver og en af LYDIA JACOB
historien kort en indgang til en surrealistisk verden. Et nyt og stadig ukendt sted,
fyldt med samling af minder af mennesker, dyr, planter og andre væsner. Bragt sammen med landskaber og mystiske tekster. LYDIA JACOB’s verden inviterer os til at
associerer sammen med kunstneren – vores fantasi kan tage over, hvor kunstneren
slap. LYDIA JACOB historien kan inspirerer os både til at nyde kunstværkerne, såvel
som at de aktiverer til fortællinger, teater, musik og dans.

10 x 15 cm

BEAUREGARD – 55 kollager af kunstneren
Joan Beauregard (begrænset antal)
Kolleger af billeder som inkluderer andre materialer: “Det er
ikke materialet som er essensen. Kollagen har sole funktion
for kompositionen” (K.Schwitters). BEAUREGARD kort er arrangementer af form og
farver som påvirker betragteren. Spontane association kan inspirerer os til skabelsen
af historier og anekdoter. Andre responser til disse kort kan være at finde udtryk til
malerier eller dans, musik, teater eller pantomime. Ligesom ECCO, BEAUREGARD
kort åbner de døren ind i verden af abstrakt kunst. I en sang uden ord eller musik
uden mening.

10 x 15 cm
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BOSCH – “The Garden of Delights”
65 full-colour kort (begrænset antal)
Med dette maleri “Lysternes have” af Hieronymus BOSCH
(ca. 1450-1516). Skabte BOSCH et monument af frygt, håb og fantasier af Europa i middelalderen.
BOSCH var en mester til fortælle gennem et sprog af billeder. BOSCH skabte sine
mesterværker med dyr, mennesker og skabninger. 65 billedkort af BOSCH´s “lystens
have”. Hvert kort er en detaljer af mesterværket. Lægges alle kortene ved siden af
hinanden, vil det skabe et puzzlespil (91 x 52 cm) af hele mesterværket.
I mere en 500 år har BOSCH´s inspireret og fascineret kunstnere og kunstelskere.
BOSCH’s kort kan åbne en ny dør ind i hans verden og skabe en indsigt i en af vores
tids mest berømte kunstnere i den vestlige kunsthistorie.

10 x 15 cm

TAHITI – 55 Billedekort (begrænset antal)
Paul Gauguin (1848 - 1903) flyttede sent hans liv til Tahiti, hvor
han skabte sine berømte Tahiti malerier.
Gennem Gauguin’s længsel efter det smukke, udtrykker han fascination for en kultur
af uskyld. Han malede scener fra hverdagslivet, livet på landet og mennesker, dog
mest kvinder. Disse 55 kort, er valgt på baggrund af hans smukkeste billeder fra
TAHITI. Vi kan skabe vores egne historier baseret på Gauguin’s motiver. TAHITI
kortene fanger beskuerens øje for detaljer og inviterer os til udvide vores egen kreative
fantasi.

10 x 15 cm

QUISINE – 55 Billedekort med
100 forskellige ingredienser

7,5 x 11 cm

Lige meget hvor mennesker bor, så laver de
mad! Er der nogen, som ikke værdsætter et
godt måltid? Med QUISINE er vi kokken.
Den grafiske kunstner Anke Siebert har
portrætteret hvert kort med to forskellige
ingredienser – for dem vælger spilleren
ingredienser til en ret eller et måltid. Hvem
som helst der har 3 kort på hånden, har 8
muligheder for at kombinerer en ret. Om
det er en 3 rettes menu, en picnic eller en 5
stjernede restaurant, under åben himmel:
alting er muligt. Spillere kan lave mad sammen eller fortælle på skift om deres proces
og resultat af forberedelserne. Advarsel:
QUISINE skaber appetit

CLARO

55 Blanke kort
- skab
dine egne bille
der
CLARO har en blå
og hvid forside og en hvid ba
gside
Du kan farve eller
male disse
kort selv med ma
terialer efter
eget valg. Dine eg
ne tegninger
eller malerier bli
ver ligeså brugbare, som alle de
andre sæt kort.
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„Strawberries Beyond My Window“

The Book

about this Unique Genre of Playful Tools
(136 pages, 4 colour section)
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 Power of OH

A Path to Growth, Insight, and Appreciation of Self and Others
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 personal 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 comments 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.
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