AINUTLAATUINEN ASSOSIAATIO-KORTTIEN SARJA
Nämä kauniit korttipakat stimuloivat luovuutta ja viestintää.
Ne ovat samanaikaisesti sekä työkalu että peli kaikenikäisille aikuisille ja lapsille. Kortit sopivat moneen käyttötarkoitukseen, sosiaalityöstä ja terapiasta perheen leikkeihin,
tiimikoulutuksesta kirjoitustyöpajoihin. Jokaista korttipakkaa voi käyttää erikseen tai minkä tahansa muiden korttien yhteydessä. Kortit mahdollistavat rajattomat variaatiot.
Jokainen korttipakka sisältää helposti seurattavat ohjeet
leikkiin ja työhön. Tämä sarja on nyt saatavilla ympäri
maailmaa 28 eri kielellä.

À Olemme sitoutuneet tuottamaan leikkisiä työkaluja, jotka sisältävät korkealaatuista taidetta ja joiden avulla saavutetaan mielikuvituksen, intuition, luovuuden ja ilmaisun rikas maailma. Jokaisen
korttipakan mukana tulevat ohjeet ovat luonteeltaan vapaamuotoisia, joten ne sallivat osallistumisen aidoimmillaan ilman arviointia
tai tuomitsemista.
OH-kortit – kaksi 88 kortin pakkaa –
yksi maalauksista, yksi sanoista
Kehystä kuvakortti sanakortilla ja tutkiskele niiden yhdistelmän tarkoitusta. Kortit mahdollistavat 7744 erilaista yhdistelmää ja vielä useampia tulkintoja. Käytä kortteja yksin,
pareittain, perheiden tai ryhmien kanssa. OH-kortteja voi käyttää kodeissa, kouluissa,
klinikoilla ja koulutuskeskuksissa. Nämä kauniit kortit on suunniteltu lisäämään intuitiota, mielikuvitusta, ymmärrystä ja viestintää. OH-korttien tarkoituksena on saada
ihminen kosketuksiin itsensä ja lähimmäistensä kanssa. Taiteilija Ely Raman käynnisti
OH-korteilla näiden assosiatiivisten korttien lajityypin.

10 x 19 cm
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INUK – 88 round cards plus 10 cutout cards
on the theme “who am I?”
The INUK cards present a companion in play to the existential
questions, “Who am I?” “What makes me how I am?”
Each 88mm circular picture card is a metaphorical
depiction of a situation in which any of us might find
ourselves. Players interpret the pictures by attributing feelings, moods and actions
and so become participants in the scenes. Simultaneously they may catch a glimpse
of their own current inner state. Artist Bai Yilin has enriched the OH-Card genre with
her 88 paintings on the theme of self-discovery and self-determination. The 10 cutout
cards operate as windows, keyholes or magnifying glasses to enhance
and affect our perspectives. An INUK card is surprising if you
place it on an OH word.

10 x 15 cm

COPE – 88 kuvakortit – kriisistä parantumiseen
COPE-kortit ovat venäläisen maalarin, israelilaisen terapeutin ja saksalaisen
kustantajan yhteisprojekti. Sen kuvat johdattavat meidät sisäisiin tarinoihimme ja niiden ilmaisuun ja jakamiseen. Kuvat tuovat esille
paremminkin tapahtumien tunnesisältöä kuin selkeitä kohteita.
Polku traumasta parantumiseen on kuvattu sen kauneudessaan ja
moniulotteisissa variaatioissaan. Jokaisen COPE-korttipakan mukana
tulee käyttöohje esimerkkeineen ja teoreettinen tausta traumoista parantumiseen.
COPE-kortit toimivat myös hyvin yhdessä muiden tämän sarjan korttien kanssa.

10 x 15 cm

TANDOO – 99 kuvakorttia sekä 44
tehtävää parisuhteeseen
Nämä 99 maalattua kuvaa esittävät parisuhteen tilanteita; tunteita, toiveita, tarpeita, ristiriitoja ja
välineitä suhteen jatkuvaan kehittämisteen. Ne on toteutettu yhteistyössä
Ofra Ayalonin kanssa. Hänellä on vuosikymmenien kokemus pariterapiasta
janeuvonnasta. Taidokkaan kuvituksen on tehnyt taiteilija Marina Lukyanova. Mukana
olevat 44 tehtävää ovat pariskunnan kartta ja kompassi ilossa ja murheessa suhteen
kehittämisen tiellä. Kortit tarjoavat uusia näkemyksiä, ajatuksia, tunteita ja toimintoja.
OH-korttien hengen mukaisesti kortteja voi käyttää vertauskuvallisina ja monimielisinä tulkintoina elämästä. TANDOO on käyttökelpoinen työkalu sekä yksityiseen että
ammatilliseen käyttöön. Niitä voi käyttää yhdessä minkä tahansa
muiden OH-kortti-perheeseen kuuluvien korttien
kanssa.

10 x 15 cm
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RESILO – 99 kuvakorttia stressistä ja
rentoutumisesta sekä 44 eläinkorttia

10 x 15 cm

Nämä 99 kuvakorttia kuvaavat arkipäivän paineita ja mahdollisuuksista
vapautua niistä. Päivittäiset paineet voivat olla joko virkistävää eliksiiriä tai tuskallinen taakka, josta seuraa pahaa mieltä, järkytystä ja jopa sairautta. Miten löydämme omat voimavaramme voidaksemme vähentää kuormittumista? Nämä 44 eläinkorttia symbolisoivat asioita, jotka voivat auttaa meitä löytämään
omia rentoutumiskeinoja ja vahvistamaan niitä. Ne ovat vertauskuvia emotionaalisesta ja asiallisesta tuesta, jota kortit voivat antaa. Kaikki nämä 143 elävästi väritettyä
korttia on maalannut monipuolinen tsekkiläinen vesivärimaalari Emilie Marti. Kuten
kaikkia korttejamme, RESILOA voidaan käyttää yhdessä muiden
OH-sarjaan kuuluvien korttien kanssa. Niitä voidaan käyttää yksityisesti esim. stressipäiväkirjan pitämisessä. Ammattimaisessa käytössä RESILO
voi toimia vapaamuotoisena työkaluna
– puolueettomana,arvovapaana
keinona, joka auttaa ihmisiä
löytämään ja kertomaan omaa
tarinaansa.

PERSONA – Kasvot maailman eri puolilta
Ely Ramanin 77 muotokuvakorttia ja 33 vuorovaikutuskorttia antavat lähtökohdat lukemattomille roolipeleille, joissa pelaajat näyttelevät eri maanosista
tulevia ihmisiä. Ketä nämä ihmiset ovat? Mitä he tekevät? Mitä he haluavat? PERSONA-kortit antavat mahdollisuuden tavata ihmisiä eri kulttuureista leikin ja mielikuvituksen avulla. Pisteet vuorovaikutuskorteissa kertovat pelattavien muotokuvakorttien
lukumäärän. Nuolet kuvastavat niiden vuorovaikutusta. Pelaajat herättävät hahmot
henkiin. PERSONA-kortit kutsuvat leikin ja mielikuvituksen avulla katsomaan maailmaa toisen ihmisen silmin.

10 x 15 cm

PERSONITA – 77 muotokuvaa lapsista
ja nuorista ympäri maailmaa sekä 44
tilanekorttia heidän välisistä suhteistaan
77 muotokuvaa, jotka Ely Raman ja Marina Lukyanova ovat maalanneet, kuvastavat
lapsia ja nuoria maailman joka maasta ja kulttuurista. Giacometti-tyyppiset hahmot
44 tilannekortissa auttavat meitä tulkitsemaan muotokuvia liikkeen avulla, herättäen
henkiin sisäisiä tarinoita ryhmistä ja perheistä. PERSONITA-kortit ovat leikkisä kutsu
muistoista ja mielikuvituksesta syntyvien assosiaatioiden vaihtamiseen. Näiden värikkäiden korttien avulla voimme löytää yhteisen pohjan mielikuvitukselle samalla, kun
harjoitamme luovaa itseilmaisua. PERSONITA-korttien avulla maailman nuorista tulee
naapurusto, jossa voimme leikkisästi osallistua ja viestiä.

10 x 15 cm
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SAGA – 55 tarinan kertovaa korttia:
Tarinoita ja satuja
Nämä 55 Ely Ramanin maalaamaa kuvakorttia kuvaavat henkilöhahmoja, tapahtumia ja kohteita maasta, jota ei
koskaan ollut olemassa ja joka on aina olemassa.
Jokainen kortti johdattaa tuttuun myyttiin, satuun tai tarinaan, jota ei koskaan
aiemmin ole kerrottu. SAGA-kortit sytyttävät spontaaniuden ja yllätyksen ilon sekä
lapsuuden unelmien muistot. Kuvat kutsuvat sinut matkalle tarinoiden, fantasioiden,
unelmien ja taian maailmaan. Sekä tarinan kertominen että tarinan kirjoittaminen
ovat hienoja tapoja harjoittaa luovia taitoja – ryhmässä, ystävien kanssa, perheen
kesken tai töissä.

10 x 15 cm

MYTHOS – 55 tarinan kertovaa korttia:
myytit ja legendat
MYTHOS on Ely Ramanin viimeisin tarinan kertova korttipakka. Hänen 55 maalaustaan kuvaavat myytin maailman yksityiskohtia ja tapahtumia. Nämä kuvat myös
kuvastavat Elyn pitkäaikaista kiinnostusta arkkityyppien kuvalliseen ilmaisuun.
Kuten SAGA, myös MYTHOS-kortit on tarkoitettu outojen, uusien ja suurenmoisten
tarinoiden kutomiseen. Lyhyesti sanottuna, ne inspiroivat mielikuvitusta. SAGA,
MYTHOS ja 1001-kortteja voi käyttää myös yhdessä.

10 x 15 cm

1001 – 55 kuvakorttia tuhannen ja
yhden tarinan keksimiseen
Kanadalainen taitelija Andrée Pouliot loi uusimman korttipakkamme:
55 ainutlaatuista maalausta kortteina kuvastavat Orientin
ihmeellistä ja myyttistä maailmaa. 1001 sytyttää meissä muinaisen tarinankertomistaiteen. 1001-korttien avulla myös me voimme kertoa tarinoita, joissa kaikki on mahdollista. Jokainen korttipakan sekoitus uudistaa mahdollisuudet ja mielikuvitus ottaa
siivet alleen. 1001-kortteja voi käyttää yhdessä SAGA ja MYTHOS-korttien kanssa.

10 x 15 cm
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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 onceonly event! The SHEN HUA images from distant China can lead us
on new inroads to creativity.

10 x 15 cm

ECCO – Abstraktit maalaukset
rajoittamattomaan mielikuvitukseen
Italiaksi ”ecco” tarkoittaa ”katso”. Tämä 99 abstraktin kortin pakka on
J.D. Ellisin maalaama ja se kutsuu meitä katsomaan tarkkaan värejä, muotoja ja
kuvioita. Korteissa ei ole otsikoita tai oikeaa tarkoitusta, vaan jokainen meistä näkee
niissä jotain erilaista. ECCO on haaste mielikuvitukselle, ponnahduslauta taiteeseen ja taikamatto fantasioiden maailmaan. Luo oma näyttelysi, kuvaa mielikuvia
maisemina tai unena. Kuten kaikki kuvakortit, ECCO-kortteja voi hyvin yhdistellä
OH-sanakorttien kanssa tai sarjan muiden kuvakorttien kanssa.

10 x 15 cm

HABITAT – Luonnosta ja ihmisistä
88 kuvakorttia naturalisti Christian Gronaun maalaamana kuvaavat maapallon luonnollisten ympäristöjen laajaa valikoimaa. Jotkut kuvat näyttävät
dokumentaarisilta, toiset melkein mystisiltä, osa vakavilta ja toiset huvittavilta.
HABITAT (latinaa tarkoittaen ”asujaa”) kutsuu meidät leikkisästi etsimään yhteyksiä ja
verkostoja meidän ympäristöstämme. Kortit eivät anna vastauksia, vaan ne stimuloivat
kysymyksiä. HABITAT-kortteja voi käyttää yksin, pareittain tai ryhmässä ja niillä voi
stimuloida ajatuksia ja tunteita ihmisten sekä planeetan muiden elinmuotojen yhteisvaikutuksesta.

10 x 15 cm
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MORENÁ – 88 kuvakorttia ja 22 ratakorttia
brasilialaisen sademetsän heimojen elämästä
Maalari Walde Mar de Andrade e Silva on elänyt sademetsien alkuperäiskansojen parissa ja on maalannut heidän elämäänsä siitä lähtien.
88 kuvakorttia sekä 22 ratakorttia jalanjäljistä vievät meidät matkalle sademetsän
läpi ja onnellisten ihmisten luo. Lämpimät värit ja rakastavat tapahtumat koskettavat
meitä ja ohjaavat peliämme. Lapset rakastavat tätä rauhaisaa korttipakkaa. MORENÁ
tarkoittaa ”alkuperää” Xingu-heimon kielellä ja heidän elämäänsä kuvataan näissä
korteissa. Siitä ei ole kovinkaan pitkä aika, kun suuri osa ihmiskunnasta eli heimoissa
ja klaaneissa. Nämä kortit auttavat meitä elämään uudelleen tämän menneisyyden.
MORENÁ voi lempeästi aktivoida mielikuvitustamme sen kauniilla, alkukantaisilla
maalauksilla heimoelämästä ilman modernia teknologiaa tai
voitonhimoa.

10 x 15 cm

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

10 x 15 cm

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, 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 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 depiction of object, figure, scenario or landscape,
appeals directly through colour and form
to the viewer’s response.
10 x 15 cm
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BOSCH – “maallisten ilojen puutarha” kuvattuna
65 värikortissa (rajoitettu painos, musta laatikko,
kullanvärinen leima)
Hieronymus Bosch (n. 1450-1516) loi maalauksellaan “maallisten ilojen puutarha” monumentin
keskiaikaisen Euroopan peloista, toiveista ja unelmista. Kuvallisen tarinankertomisen
mestarina Bosch täytti luomuksensa uskomattomilla pedoilla ja fantasiahahmoilla
kuten myös aikansa ihmisillä ja kulttuurilla. 65 BOSCH-korttia rakentavat uudestaan
maallisten ilojen puutarhan. Yksinään jokainen kortti paljastaa pienistä yksityiskohdista rakentuvan mestariteoksen. Levitettynä kaikki kortit muodostavat yhdessä
palapelin (koko 91 x 52 cm), yhtenäisen luomuksen. Boschin työt ovat inspiroineet ja
kiehtoneet niin taiteilijoita kuin taiteenystäviäkin yli viiden vuosisadan ajan. BOSCHkortit avaavat ovet hänen maailmaansa ja tutustuttavat meidät yhteen länsimaisen
taiteen kaikkein kuuluisimmista teoksista.

10 x 15 cm

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.

10 x 15 cm

QUISINE – 55 Picture Cards
with 110 Foods

7,5 x 11 cm

Wherever people live food is prepared and
enjoyed. Is there anyone who doesn’t appreciate 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 combining. 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 appetizing game - the best hors d’oeuvre since
cards were invented.

CLARO

55 Blank Card
s for Creating
your own Imag
es
CLARO has colou
red varnished
backs and white
unvarnished
fronts. You can co
lour or paint
these cards your
self with art
material of your
choice. Your
own drawings an
d paintings
become just as pla
yable as the
other decks.
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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.

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

