UNIK LA METAFORISKO K RŠU SĒRIJA
Šīs skaistās kāršu kavas stimulē radošumu un saskarsmi! Krāsains
tramplīns dod spārnus iztēlei, tas ir spēles un grāmatas krustojums.
Tas ir gan rīks, gan spēle vienlaikus pieaugušajiem un visu vecumu
bērniem - piemērots plaša spektra izmantošanai - no sociālā darba
un terapijas līdz ģimenes spēlēm, no komandas treniņa nozarē līdz
rakstīšanas darbnīcām un teātrim. Ikviens uzvar! Katra individuālā
kava var tikt izmantota atsevišķi vai kopā ar citām (vai visām) kavām
kā radošuma elementi. Neierobežotas variācijas ir iespējamas. Viegli saprotamas spēles un darba instrukcijas ietilpst katrā kavā. Šīs
sērijas tagad ir pieejama visā pasaulē 28 dažādā valodā. Mēs labprāt
sniegsim jums vairāk informācijas.

Mēs esam gatavi ražot rotaļīgus rīkus ar augstu māksliniecisko
kvalitāti, lai izmantotu tos iztēles un intuīcijas, radošums un izpausmju iekšējo bagātību piekļuvei. Instrukcijas, kas ir iekļautas
katrā kāršu kavā pēc būtības nav dogmatiskas un ļauj dalībniekiem
būt autentiskiem bez novērtējuma vai nosodījuma.
OH kārtis – divas kavas pa 88 kārtīm
katrā – vienā attēli, otrā vārdi
Novietojiet kārti ar attēlu kartes ar vārdu rāmī un izpētiet šīs
kombinācijas nozīmi. Ir iespējamas 7744 dažādas kombinācijas
un vēl vairāk dažādu interpretāciju. Kavas var izmantot gan
atsevišķi gan kopā darbam ar pāriem, ģimenēm vai grupām. OH-kārtis ir atrodamas
mājās, skolās, klīnikās, korporatīvo treniņu centros. Šobrīd kārtis ir pieejamas 28 valodā. Šīs skaistās kārtis ir izstrādātas, lai attīstītu intuīciju, iztēli, sapratni un saskarsmi
ar apkārtējiem. Cilvēki visā pasaulē izmanto šīs unikālās kārtis, lai atklātu un izprastu
savu nozīmi un savu vietu šajā Visumā. OH-kārtis tika radītas, lai jums izveidotos
saskarsme ar sevi un apkārtējiem. Mākslinieks Ely Raman ar OH-kāršu izveidi uzsāka
asociatīvo kāršu žanru.

10 x 19 cm
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INUK – 88 apaļas kārtis un 10 izgriežamās kārtis par
tēmu “Kas es esmu?”
INUK kārtis raksturo pavadoni, atbildot uz eksistenciāliem jautājumiem “Kas es esmu?” ”Kas mani padara par tādu,
kāds es esmu?” Katra 88 mm apļveida attēlu kārts ir
metaforisks situācijas attēlojums, kurā kāds no mums
varētu nonākt. Spēlētāji interpretē attēlus, piedēvējot tām jūtas, noskaņojumu un
darbības, tādējādi kļūstot par situāciju dalībniekiem. Vienlaicīgi viņi var ieskatīties
viņu pašu pašreizējā iekšējā stāvoklī. Māksliniece Bai Yilin ir bagātinājusi OH-Card
karšu žanru ar savām 88 gleznām par sevis atklāšanās un pašnoteikšanās tēmu. 10
izgriežamas kartes darbojas kā logi, atslēgas caurumi vai palielināmie
stikli, lai uzlabotu un ietekmētu mūsu perspektīvas. INUK
kārts ir pārsteidzoša, ja to novieto uz OH vārda.

10 x 15 cm

COPE – 88 attēlu kārtis – no krīzes līdz dziedēšanai
Mūsdienu pasaulei ir nepieciešami dažādi miera instrumenti, kādus vien
var izgudrot. COPE kārtis ir krievu mākslinieka, Izraēlas terapeita un vācu
izdevēja kopīgs projekts. Šie attēli aizved mūs līdz iekšējiem
bēdu un prieku stāstiem, to izpausmei un pie dalīšanās tajos. Attēli
nav tabloīdi, bet drīzāk nodod notikumu emocionālo saturu. Kā attēli,
kas izsauc atmiņas, kārtis jau ir pierādījušas savu vērtību visā pasaulē.
Ceļš no traumas līdz dziedēšanai tiek attēlots skaistās un dažādās variācijās. Katrai
COPE kavai ir pievienota instrukcija ar piemēriem izmantošanai un teorētiskiem
pieņēmumiem traumu dziedēšanai. COPE kārtis labi strādā arī kombinācijā ar citām
asociatīvajām kārtīm no šīs sērijas.

10 x 15 cm

TANDOO – 99 attēlu kārtis plus 44 darbības zīmju kārtis par dzīvi pārī
99 gleznoti attēli ilustrē pāru dzīves ainas, kas simbolizē jūtas, vēlmes, vajadzības, konfliktus un
dziedinošus ieradumus, kuri parādās nepārtrauktā pāru attiecību plūsmā.
Sadarbībā ar Ofra Ayalon, ilggadēja pieredze laulāto pāru konsultēšanā un
terapijā tika iekļauta apdāvinātās mākslinieces Marinas Lukjanovas rokās, gleznojot
tēmas, kuras tiek nosegtas ar šo kvalitatīvo rīku. Izmantojot zīmes, 44 darbības kārtis
piedāvā ideju par ceļa karti, pa kuru pāris ceļo kā bēdās, tā arī priekos. Kārtis piedāvā
svaigu skatījumu un domas, jūtas un rīcības. TANDOO kārtis ir “O-kāršu” žanra pārstāvis un šīs kārtis var tikt izskatītas m etaforiski un interpretētas dažādos veidos. TANDOO ir rīks personīgai un profesionālai izmantošanai. Tas var
tikt kombinēts ar jebkuru citu O-žanra kāršu kavu.

10 x 15 cm
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RESILIO – 99 attēlu kartes par stresu un izturību
plus 44 dzīvnieku kārtis
99 attēlu kārtis atspoguļo ikdienas dzīves stresu, kā arī atklāj relaksācijas
iespējas. Ikdienas spiediens var būt gan stimulējošs dzīves
eliksīrs, gan arī sāpīgs slogs, kas rezultējas sliktā noskaņojumā, nomāktībā vai pat
slimībā. Kā mēs varam atrast savus resursus, lai atslogotu sevi? 44 dzīvnieku kārtis
simbolizē īpašības, kas var mums palīdzēt atklāt un stiprināt mūsu izturību. Metaforiski tās nodrošina emocionālu un / vai konceptuālu atbalstu. Visas 143 spilgti
krāsotās kārtis gleznoja daudzveidīgo čehu akvareļu māksliniece Emilie Marti. Tāpat
kā visas mūsu kārtis, RESILIO var tikt kombinētas ar citu OH-žanru kavām. Tās var
izmantot privāti, piemēram, uzturot stresa dienasgrāmatu. Profesionālā kontekstā RESILIO var būt nedogmatisks palīdzības
rīks - objektīvā un vērtību-brīvā veidā - atraisīt
cilvēku iekšējos stāstus.
10 x 15 cm

PERSONA – sejas no visas pasaules
Ely Raman zīmētās 77 portretu kārtis plus 33 mijiedarbības kārtis nodrošina materiālu neskaitāmām lomu spēlēm, kurās spēlētāji attēlo cilvēkus no visas
pasaules. Kas ir šie cilvēki? Ko viņi dara? Ko viņi grib? PERSONA kāršu izmantošana
dod iespēju satikties caur spēli un iztēli ar cilvēkiem no daudzām kultūrām. Punkti un
mijiedarbības kārtīm norāda portretu kāršu skaitu, kuras jāizspēlē. Bultas reprezentē
to mijiedarbību. Dalībnieki iemieso raksturus dzīvē. Šķiet, ka mūsu pasaule kļūst
mazāka, kamēr cilvēku dzīves kļūst sarežģītākas, valstis kļūst vairāk apdzīvotas.
Kultūrām ir jāiemācās saskarsme, atteikties no aizspriedumiem un izkopt toleranci.
PERSONA kārtis ir uzaicinājums rotaļīgi skatīties citu cilvēku acīm, izpētīt tos caur
iztēli ar atribūtiem un darbībām, ar atbildēm, emocijām un ilgām.

10 x 15 cm

PERSONITA – 77 bērnu un jauniešu portreti
no visas pasaules plus 44 situāciju kārtis
par viņu attiecībām
Ely Raman un Marina Lukyanova zīmētie 77 portreti reprezentē bērnus un jauniešus
no visām pasaules valstīm un mūsu pasaules kultūrām. Giacometti līdzīgas ilustrācijas
uz 44 situāciju kārtīm palīdz mums atdzīvināt portretus ar darbībām, atdzīvinot mūsu
pašu iekšējos stāstus par grupām un ģimenēm. Kārtis PERSONITA ir rotaļīgs ielūgums
apmainīties ar asociācijām, kas izriet no atmiņas un iztēles. Pateicoties šīm krāsainajām
kārtīm, mēs varam atrast kopīgu izpratni daloties iztēlē, tajā pat laikā trenējot radošo
pašizpausmi. Ar PERSONITA pasaules jaunieši kļūst par kaimiņu apkārtni, kurā tie var
rotaļīgi piedalīties, komunicēt un dibināt attiecības.

10 x 15 cm
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SAGA – 55 stāstu stāstīšanas kārtis: stāsti un pasakas
Šīs Ely Raman zīmētās 55 attēlu kārtis attēlo tēlus, ainas un objektus no zemes, kura nekad nav bijusi un kura vienmēr ir. Katra
kārts ir tramplīns zināmā mītā vai pasakā vai stāstā,
kas nekad iepriekš nav stāstīts. SAGA kārtis veicina
spontanitāti un pārsteigumu, atmiņas par bērnības sapņiem. Attēli aicina Jūs ceļot
ar vai bez bērna stāstu, fantāzijas, sapņu un maģijas pasaulē. Gan izstāstītie, gan
uzrakstītie stāsti ir lielisks veids attīstīt radošās prasmes grupā, ģimenē, ar draugiem
vai darbā. SAGA ir labi savietojama ar citām stāstu stāstīšanas kāršu kavām

10 x 15 cm

MYTHOS – 55 stāstu stāstīšanas kārtis:
mīti un leģendas
MYTHOS ir pēdējā Ely Raman radītā stāstu stāstīšanas kava. Šie 55 attēli, kas pieder
viņa otai, atspoguļo mītu valstības detaļas un ainas. Šie attēli arī atspoguļo seno Ely
interesi par arhetipu ilustratīvo reprezentāciju. Tāpat kā “SAGA, MYTHOS kārtis
iepin dīvainos, jaunos un brīnišķīgos stāstos. Diezgan vienkārši tās iedvesmo iztēli!
MYTHOS – lielisks papildinājums citām stāstu stāstīšanas kavām. To ir viegli spēlēt
un tā ir pilna ar pārsteigumiem. Katrs stāsts ir jauns stāsts, kuru noslīpējusi visu
stāstītāju fantāzija. SAGA, MYTHOS, 1001 un SHEN HUA var tikt izmantotas dažādās kombinācijās!

10 x 15 cm

1001 – 55 attēlu kārtis tūkstots-un-viena stāsta atklāšanai
Kanādiešu māksliniece Andree Pouliot ir radījusi brīnišķīgu kāršu kavu:
55 izsmalcināti attēli kāršu formātā attēlo brīnumaino un mītisko Austrumu pasauli. 1001 atdzīvina mūsos seno stāstu stāstīšanas mākslu. Katra kārts ir filigrāna darba durvis asociāciju pilnā istabā. Katrs attēls ir
burvju paklājs, kas nes mūs uz mēnessgaismas piepildītu istabu, kur karaļa baiļpilno
sirdi iekaroja drosmīga, gudra un skaista sieviete. Stāstot 1001 neticamu stāstu, lai aizpildītu tikpat daudz bezmiega naktis, Šaherezada saglabāja savu dzīvību vēl uz vienu
dienu un vienu stāstu piepildītu nakti, kas tai sekoja. Ar 1001 mēs arī varam būt stāstu
izgudrotāji, kuros viss kļūst iespējams un neviens stāsts netiek stāstīts divreiz. Ar katru
kavas sajaukšanu iespējas pašas sevi atjauno: iztēlei izaug spārni!

10 x 15 cm
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SHEN HUA – 55 attēlu kārtis stāstu stāstīšanai no senās Ķīnas, “Centrālās Karaļvalsts”
Šīs 55 kārtis uzzīmēja pekiniešu māksliniece Han
Wei. Izmantojot tradicionālo ķīniešu akvareļa stilu, viņa ir apvienojusi objektus, ainas
un personības, pateicoties kuriem mēs varam iegūt iedvesmu stāstu stāstīšanai ķīniešu stilā. SHEN HUA pievilcīgo attēlu izcelsme nāk no senās Ķīnas leģendām un mītiem: ar vai bez reālo stāstu zināšanām mēs varam atbildēt uz attēliem ar mūsu pašu
asociācijām, tādējādi radot pilnīgi jaunus stāstus. Katra “uz aklo” no kavas izvilktā
kārts ir pārsteigums, kas atver logu iztēles valstībā. Noliekot izvēlētās kārtis progresējošā secībā, stāsts attīstās - katrs stāsts ir unikāls, vienreizējs notikums! SHEN HUA
attēli no attālinātās Ķīnas mūs var aizvest jaunos radošuma ceļos.

10 x 15 cm

ECCO – abstrakti attēli neierobežotai iztēlei
Itāļu val. “ecco” nozīmē “Skatieties! Ieraugiet!”. Šo 99 abstrakto kāršu
kavu ir uzgleznojis J.D. Ellis, lai ielūgtu mūs rūpīgi ieskatīties krāsās,
formās, veidolos. Šeit nav nekādu nosaukumu un pareizās nozīmes. Katrs no mums
redz kaut ko savu. ECCO ir izaicinājums iztēlei, tramplīns mākslā, burvju paklājs
fantāziju pasaulē. Izveidojiet savas izstādes, aprakstiet attēlus kā ainavas vai sapņus.
Tāpat kā visas attēlu kārtis, arī ECCO labi savietojās ar OH vārdu kārtīm vai attēliem
no citām žanra kavām. ECCO attēli pat aicina mūs tās turpi- nāt un uzzīmēt mūsu
pašu lielākas gleznas.

10 x 15 cm

HABITAT – par dabu un cilvēkiem
88 naturālista Christian Gronau zīmētās attēlu kārtis
atspoguļo Zemes dabīgo vides daudzveidību. Daži attēli šķiet dokumentāli, citi gandrīz mītiski, daži
nopietni, citi smieklīgi. HABITAT (latīņu val. viņš, viņa, tas dzīvo) aicina mūs rotaļīgi
atrast saikni un attiecības apkārtējā vidē. Kārtis nedod gatavas atbildes, tās veicina
jautājumus par visu lietu mijiedarbību. HABITAT var tikt izmantotas individuāli, pāros
vai grupās, lai veicinātu domas un jūtas par mūsu mijiedarbību ar citām dzīvības formām, kuras dala ar mums šo planētu. Kā angļu dzejnieks Francis Thompson rakstīja:
“Kāds nevar noplūkt puķi, netraucējot zvaigzni.”

10 x 15 cm
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MORENA – 88 attēlu kārtis plus
22 kārtis par cilšu dzīvi Brazīlijas
lietus mežos
Gleznotājs Walde Mar de Andrade e Silva dzīvoja ar lietus meža vietējiem iedzīvotājiem un sāka zīmēt viņu pasauli. 88 attēlu kārtis plus 22 kārtis ar cilvēku pēdām
iegremdē mūs ceļojumā caur džungļiem uz laimīgu cilvēku dzīvi. Siltas krāsas un
mīlošas ainas aizkustina mūs un virza mūsu spēli. Bērni mīl šo mierīgo kāršu kavu.
MORENA nozīmē “izcelsmes vieta” Šungu cilts valodā, kuru cilts dzīve ir attēlota šajās kārtīs. Ne tik sen cilvēce dzīvoja ciltīs un klanos. Šīs kārtis palīdz mums no jauna
atklāt šo pagātni. MORENA var viegli aktivizēt mūsu iztēli ar skaistām cilts dzīves
ainām bez modernajām tehnoloģijām vai iekarošanas ambīcijām.

10 x 15 cm

LYDIA JACOB STORY – 55 Raymond E. Waydelich
miksētu medi- ju kolāžas (ierobežots izdevums,
melna kaste, zelta zīmogs)

10 x 15 cm

Elzasas mākslinieka Raymond E. Waydelich aizraušanās ir apvienot atrastus
objektus ar gleznošanu, lai radītu savus mākslas darbus. Viņš
ir radījis 55 kāršu izmēra šedevrus ar viņam raksturīgo unikālo
pikanta humora pieskārienu speciāli šī žanra spēļu rīkiem. Vienlaikus esot mākslas
darbs pats par sevi, katra LYDIA JACOB STORY kārts ir sākumpunkts sirreālajā
pasaulē, jaunā un nepazīstamā vietā, kuru apdzīvo neaizmirstamu cilvēku, dzīvnieku,
augu un (iespējams) nedzīvu objektu kopums. Apvienoti uz spilgtu ainavu, noslēpumainu tekstu un pārsteidzošu karšu fona LYDIA JACOB pasaules iedzīvotāji aicina
mūs pievienoties un izgudrot kopā ar viņu radītāju – mūsu fantāzija var pārņemt vadību, kur to ir atstājis mākslinieks.
LYDIA JACOB STORY kārtis var iedvesmot
mūs gan uz apburošu mākslas darbu baudīšanu, gan uz aktīvu daiļradi, tādu
kā stāstu stāstīšana.

BEAUREGARD – 55 mākslinieka
Joan Beauregard kolāžas (ierobežots
izdevums, melna kaste, sudraba zīmogs)
Kolāžas ir gleznas, kas uzzīmētas nevis ar krāsām, bet gan citiem materiāliem, “priekš viņiem
materiāls nav būtisks. Vienīgā kolāžas funkcija – tā ir pati kompozīcija”(K Schwitters).
BEAUREGARD kārtis ir brīvi izvietotas formas un krāsas, kuras var dziļi iespaidot
to skatītājus. Mēs varam iet tālāk izmantojot šo kolāžu kā izejas punktu personiskai
radošai izpausmei. Spontānas asociācijas var iedvesmot stāstu, anekdošu vai iedomātu ceļojumu stāstu izgudrošanai. Citas reakcijas uz šīm kārtīm var atrast izpausmi
gleznošanā vai dejā, mūzikā, teātrī vai pantomīmā. Tāpat kā ECCO, BEAUREGARD
kārtis atver durvis abstraktās mākslas pasaulē. Dziesmā bez vārdiem pati mūzika attēlo nozīmi. Tāpat abstraktā māksla atturoties no objekta, figūras,
scenārija vai ainavas aprakstīšanas, caur krāsu un formu
tieši vēršas pie skatītāja.

10 x 15 cm
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BOSCH – “Baudu dārzs” 65 krāsainās kārtīs (ierobežots izdevums, melna kaste, zelta zīmogs)
Hieronymus Bosch (1450-1516) ar savu gleznu “Baudu dārzs”
izveidoja pieminekli no bailēm, cerībām un fantāzijām Eiropas viduslaikos. Meistarīgs stāstu stāstītājs caur attēliem, Bosch iemiesoja savu darbu ar pasakainiem zvēriem un fantāzijas
radībām, kā arī tā laika un kultūras cilvēkiem, kuru iztēles viņi apdzīvoja. 65 BOSCH
kārtis atveido “Baudu dārzu” tā pilnībā. Atsevišķi katra kārts atklāj sarežģītu detaļu
miniatūru šedevru. Izliekot kārti pie kārts kā puzles gabaliņus izmērs (91 x 52 cm),
individuāli attēli atkal izaug vienotā kompozīcijā. Vairāk kā piecus gadsimtus Bosch
darbs ir iedvesmojis un aizrāvis kā māksliniekus tā mākslas mīļotājus. BOSCH kārtis
var atvērt jaunas durvis savā pasaulē un aizvest mūs pastaigā caur vienu no visslavenākajām gleznām Rietumu vēsturē.

10 x 15 cm

TAHITI – 55 attēlu kārtis, segmenti no
Paul Gauguin Dienvidu Jūras gleznām
(ierobežots izdevums, melna kaste, zelta zīmogs)
Paul Gauguin (1848 – 1903) radīja spilgtus darbus savos pēdējos dzīves gados Taiti salās.
Viņš izpauda savu kultūras apbrīnu gleznās, kuras pauž viņa dziļās ilgas pēc skaistuma
un oriģinālā nevainīguma. Viņš gleznoja ikdienas dzīves un lauku apvidus ainas, kā arī
cilvēkus, galvenokārt sievietes. Attēli bagāti ar dzeju un nenoliedzamu harmoniju, kura
šķiet gandrīz kā paradīze, pārņem darbus. Šīs 55 kārtis, atlasīti attēli no viņa skaistākajām
gleznām, ir aicinājums Dienvidu Jūru fantāzijā. Mēs varam radīt savus stāstus, pamatojoties uz Gauguin motīviem. TAHITI kārtis, kā mazi mozaīkas gabaliņus no lielākas
mozaīkas, apstādina skatītāja skatienu pie detaļām un aicina mūs paplašināt tās ar mūsu
pašu radošo fantāziju.

10 x 15 cm

QUISINE – 55 attēlu kārtis
ar 110 ēdieniem

7,5 x 11 cm

Neatkarīgi no cilvēku dzīvesvietas, ēdiens
tiek gatavots un izbaudīts. Vai ir kāds,
kas nenovērtē labu ēdienu? Ar QUISINE
spēlētāji kļūst par pavāriem. Grafikas
mākslinieks Anke Siebert attēloja uz katras
kārts divus pārtikas produktus – no tiem
spēlētāji izvēlas ēdiena sastāvdaļas. Katram,
kuram rokās ir 3 kārtis, jau ir 8 kombināciju
iespējas. Tā var būt 3 ēdienu maltīte vai
pikniks, 5-zvaigžņu viesnīcā vai zem klajas
debess. Spēlētāji var gatavot kopā vai teikt
pēc kārtas par gatavošanas procesu un rezultātiem. Uzmanību: QUISINE – spēle, kas
izraisa apetīti – labākās uzkodas kopš kārtis
tika izgudrotas.

CLARO

55 tukšas kārt

is savu attēlu
radīšanai

CLARO kārtīm ir
lakota
aizmugure un ba
lta, nekrāsota
priekšpuse. Jūs va
rat izkrāsot
vai apgleznot šīs
kārtis
patstāvīgi ar māks
linieciskajiem
materiāliem pēc
jūsu izvēles.
Jūsu personīgie
zīmējumi un
gleznas var tikt izm
antot tāpat
kā citas kāršu ka
vas.

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

„Strawberries Beyond My Window“
“Zemenes aiz loga”
GRĀMATA PAR ŠO UNIKĀLO ROTAĻU RĪKU ŽANRU
(136 LPP, 4 KRĀSU SEKCIJAS)
Autors Waltraud Kirschke izskata asociācijas kāršu vēsturi un izcelsmi. Katra spēle ar savu
unikālo tēmu ir aprakstīta un apspriesta, kā arī attēlota lielākā žanra ietvarā. Grāmata ir
dzīva ar praktiskām detaļām un piemēriem plus personiskiem ziņojumus no dažādiem kāršu
lietotājiem, gan privātiem, gan profesionāliem no daudzām dažādām valstīm un kultūrām.
Aicinājums uz padziļinātu asociāciju karšu izmantošanu. Tas ir svarīgs informācijas avots
visiem lietotājiem neatkarīgi no nosaukuma šajā žanrā.

The Power of OH

“OH SPĒKS” - Ceļš uz izaugsmi, izpratni un sevis un citu atzinību
200 lappušu Adam Bourgeois OH karšu darba grāmata ar 88 mazu OH attēlu kāršu attēlojumu, plašu bibliogrāfiju un indeksiem. Grāmata ir iedalīta trīs daļās. I daļā, Adam apspriež
OH kārtis un atklāj personīgos atklājumus - apziņas, bezapziņas un arhetipu. Šīs nodaļas
sagatavo ceļu uz II daļu un III daļu, kas ir par 176 OH kārtīm un viņa ieskatiem un komentāriem par katru atsevišķo kārti, izmantojot mītu, pasaku, vārdu vēstures un universālus
simbolus. Pēc aprakstiem tiek nodrošināta telpa saviem ierakstiem, caur kuriem šī grāmata
kļūst par jūsu pašu atklājumu personalizētu dienasgrāmatu.
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