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Ашиглах заавар нь маш энгийн бөгөөд карт бүр хайрцаг дотроо зөвлөмж 
тайлбар агуулсан. Өнөөдөр энэхүү цуврал нь дэлхий даяар 28 хэл дээр 
орчуулагдан ашиглагдаж байгаа нь тухайн улсын соёл, онцлогыг үл 
харгалзан тохирч, үр дүнгээ үзүүлж чаддагын баталгаа биз ээ.  Эдгээр 
картууд, тэдгээрийн хэрэглээ, ач холбогдол зэргийг баримтат жишээн дээр 
тулгуурлан таньд тайлбарлахдаа бид баяртай байх болно.

ОН карт бОлОН бусад харилцааНы картуудыг таНилцуулж байНа.

МетафОри картыН гайхаМшигт цувралууд
Эдгээр картуудын өнгөлөг бүтэц бүхий гадаргуу нь хүнийг бүтээлч байдал, 
амьд харилцаанд татан оруулж, төсөөлөл уран сэтгэмжид нь далавч ургуулах 
мэт гайхамшигт нөлөөллийг үүсгэдэг. Эдгээр нь насанд хүрэгчид, хүүхэд гээд 
бүх насныханд тодорхой арга хэрэглэгдэхүүний эсвэл тоглоомын зориулалтаар 
ашиглагдаж болдог. Дан ганц хувь хүнээс гадна бүлэг хүмүүст ч ашиглагдах 
боломжтой. Гэр бүл дэхь тоглоом , ажлынхны доторх ойлголцлыг бататгах, 
нийгмийн ажилтны багаж хэрэгсэл болох, бүлэг хүмүүс дотор нэг нэгнээ таних 
буюу нэг нэгэндээ танигдах зэрэг өргөн хэрэглээний боломжуудыг үүсгэдэг 
юм. Энэ бол Ялагдагчгүй тоглоом!  Карт нэг бүр нь дангаараа болон бусад ямар 
ч төрөл карттай хамтатган ашиглагдаж болдог нь бүтээлч байдлын хязгаарыг 
алсад тэлж буйтай адил юм. Ашиглагдах хувилбар нь үнэндээ хязгааргүй бөгөөд 
ашиглаж байгаа хүний бүтээлч сэтгэмжийн хүрээгээр л хязгаарлагдах боломжтой.

10 x 19 cm

The OH Cards – карт тус бүртээ 88 ширхэг үгэн  
болон зурган багц картууд

Зурган болон үгэн картын  хослол бүр ялгаатай утга 
илэрхийлж болох бөгөөд нийт 7744 янзын хослол гарах бо-
ломжтой. Ганцаарчилсан, хосын, гэр бүлийн болон бүлэгт 
хэрэглэх боломжтой. ОН картын хэрэглээ нь маш өргөн бөгөөд та сургууль, гэр, 
эмнэлэг, сэтгэл зүйн төв, сургалтын төв гээд хаана ч таарч магадгүй. Эдгээр 
картууд нь хүний зөн билиг, уран төсөөлөл, ухаарал, харилцааг нэмэгдүүлэх, 
сайжруулахад чиглэсэн байдаг. ОН карт нь чамд өөрийн дотоодод төдийгүй бус-
дын дотоод ертөнцөд нэвтрэхээр бүтээгдсэн. Уран бүтээлч Эли Раман энэ картыг 
бусад багцуудтай хослуулан ашиглаж болохоор урлажээ.
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INUK – “Би хэн бэ?” сэдвийн хүрээнд 10 хайчилбар 
карт, 88 зурагтай дугуй картаас бүрддэг.

INUK нь “Би хэн бэ?”, “Юу намайг хэрхэн яаж бүтээдэг 
вэ?” зэрэг оршихуйн талаарх асуултанд хариулж 
тоглодог карт юм. Эдгээр нь бидний өдөр тутам 
тулгардаг нөхцөл байдлуудыг бидэнд үлгэрлэн 
зурагласан 88 ширхэг карттай. Тоглогчид эдгээр зураглалуудыг тухайн үеийн 
өөрийн мэдрэмж, сэтгэл байдал, үйл хөдлөлөөр илэрхийлэн тайлбарлах ба 
ингэхдээ тухайн үзэгдлийг бүрдүүлж буй нэг хэсэг нь болдог. Ийнхүү ажиллаж 
байхдаа тоглогч өөрийн дотоод сэтгэл зүйн байдлаа таньж хардаг. Эдгээр тани-

хуйн картууд нь зураач Бай Ийлин-ийн өөрийгөө нээх, өөрийгөө 
тодорхойлох сэдэвтэй 88 зургаар бүтээгдсэн OH Card-ийн 

нэгэн төрөл юм.. 10 ширхэг хайчилбар карт нь 
бидний аливаа зүйлийг танин харах 

өнцгөө илүү сайжруулах, 
түүнд эерэгээр нөлөөлөх 

цонхтой адилтгаж болох 
юм. Хэрэв та INUK-г ОН 

картыг хэрэглээндээ 
нэмвэл таныг маш ихэ-
эр гайхшруулах болно.

10 x 15 cm

10 x 15 cm

COPE – 88 зурган карт – “шүүмжлэлээс эдгэрэл хүртэл”.

Өнөөгийн ертөнц дотоод амар амгаланг бий болгох бүхий л арга за-
мыг нэвтрүүлэхийг биднээс шаардаж байна. Даван туулах КОП карт 

нь Орос зураач, Израйль сэтгэц засалч, Герман хэвлэлийн 
ажилтан нарын хамтын бүтээл билээ. Эдгээр зураг нь хүний 
дотоод уй гашуу, баяр хөөртэй түүхүүдэд нэвтрэх, илэрхийлэх, 
хуваалцах боломжийг олгодог. Өдөр тутмын сонин хэвлэл шиг шууд 
тусгах мэдээлэл бус гүн гүнзгий сэтгэл хөдлөлийн үйл явц, түүний агуулгын 
илэрхийлэл юм. Уг карт нь зургийн дүрслэл, утга санааны хувьд дэлхийн өнцөг 
бүрт өөрийн үнэ цэнийг таниулж чадсан бөгөөд гэмтлээс эдгэрэх хүртэлх үйл 
явцыг олон янзаар дүрсэлж чадсан гайхалтай зургийн цуглуулгаас бүрдэнэ. 

КОП багц бүр нь гэмтлийг эмчлэх онолын болон хэрэглээний 
жишээнүүд багтсан байдаг. Мөн ОН Картын бусад 

цувралуудтай хослуулан  бүтээлчээр ашиглах 
боломжтой билээ.

10 x 15 cm

TANDOO – Хосуудын амьдралыг илэрхийлсэн 
99 зурган карт, 44 тэмдэгт картууд багтана.           

Гараар зурсан 99 зурган картанд хосуудын амь-
драл дахь үйл явдал, мэдрэмж, хүсэл, 
хэрэгцээ, зөрчлийг бэлгэдсэн дүрслэлүүд болон харилцааг цааш 
нь үргэлжлүүлэх эрүүл загварыг илэрхийлсэн байдаг. Уран бүтээлч 
Марина Лукяновагийн эл зургуудаа зурахдаа хосын зөвлөгөө, сэтгэц заслаар 20 жил 
ажилласан туршлагатай Офра Аяалонтай хамтран ажилласан. Тэмдэгт бүхий 44 үйл 
ажиллагааны карт нь хосуудын туулдаг зовлон, жаргалаар аялах газрын зураг болж 
өгдөг. Эдгээр картууд нь хосуудад цоо шинэ бодол, харах өнцөг, мэдрэмж, үйлдлийг 
ухааруулдаг. Тандүү нь мэргэжлийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах бөгөөд бусад ОН 
картын багцуудтай хослон хэрэглэгдэж болдог.
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10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

Resilio – Стресс бухимдлыг харуулсан 99  
зурагтай карт болон амьтны дүрслэлтэй 44 карт.

Эдгээр нь өдөр тутмын амьдрал дахь стресс бухимдал болон түүнээс анги-
жиран тайвширах боломжийг илэрхийлсэн 99 зуртагтай карт 
юм. Өдөр тутмын амьдралын дарамт шахалт нь биднийг идэвхтэй амьдралд,  эсвэл өвчин 
зовлон, сэтгэл санааны таагүй байдлаас үүдэх дарамт шахалтын аль алинд хүргэж байдаг. 
Бид өөрсдийгөө хэрхэн дарамтат мэдрэмжээс чөлөөлөх вэ?  Амьтны зураглалтай 44 карт 
нь бидэнд өөрсдийн уян хатан байдлаа олж илрүүлэх, түүнийг улам бэхжүүлэхэд туслах 
бэлгэдлийн шинжтэй картууд юм. Зүйрлэн ярьвал эдгээр картууд нь бидэнд сэтгэлзүйн болон 
оюун санааны дэмжлэг үзүүлдэг. Энэхүү тод өнгийн 143 карт нь Чехийн усан будгийн зураач 
Эмили Мартийн бүтээл юм. Манай бүх картуудын нэгэн адил RESILIO-г OH картын бусад 

төрлүүдтэй хослуулж ашиглах бүрэн боломжтой. Мэргэжлийн нөхцөлд 
RESILIO нь үлгэр зохиох байдлаар дотоод түүхээ сэргээн санах 

энгийн хэрэглэгдэхүүн болдог. Эдгээр картыг хувь 
хүнийн хэмжээнд өдөр бүр өөрийхөө ундуйцал 

бухимдлаа дүгнэх байдлаар ашиглаж болно. 
Харин мэрэгжлийн төвшинд бусдын 

дотоод түүх дурсамжийг субъектив 
шинжийн нөлөөгүй, зовиургүй өдөөн 

сэргээх найдвартай багаж хэрэгсэл 
мэтээр ашиглаж болно.

PERSONA – Дэлхийн өнцөг булан бүрээс  
ирсэн царайнууд

Эли Раманы бүтээсэн 77 хөрөг зураг болон 33 харилцан үйлчлэлийн карт нь хүн төрөлхтөн 
дундах янз бүрийн дүрүүдийг агуулсан. Эдгээр хүмүүс хэн бэ? Тэд юу хийдэг 
бол? Тэд юу хүсдэг бол? ПЕРСОНА карт нь уран төсөөлөл болон тоглох аргаар 
ялгаатай, соёлтой хүмүүстэй уулзах боломжийг олгодог. Харилцан үйлчлэлийн 
карт дээрх цэгийн тоо нь хэдэн дүр байхыг хэлж өгдөг. Карт хэрэглэгч тэдгэ-
эр дүрүүдийг бодит амьдрал дээр авчирдаг. ПЕРСОНА карт нь бусдын нүдээр 
харах, үйлдэл, мэдрэмж, сэтгэл хөдлөлийг уран төсөөллөөрөө бий болгох үр 
дүнтэй.

PERSONITA  – Хүүхэд, залуучуудын хөрөг 
бүхий 77 зураг болон харилцааны нөхцөл 
байдлын 44 карт

Эли Раман, Марина Лукянова нарын зурсан янз бүрийн соёл, угсааны 77 
хүүхдийн хөрөг зурагтай. 44 нөхцөл байдлын зургийн тусламжтай бид өөрсдийн 
гэр бүл, бүлэгт байх харилцааны талаарх түүхээ сэргээн санах юм. ПЕРСОНИТА 
карт бидэнд өөрийн дурсамж, уран төсөөлөл хоёрын хооронд холбоос үүсгэх 
боломжийг олгодог. Дүр тодорхойлох явцдаа өөрийн уран төсөөллийг бусадтай 
хуваалцан ижил хөрсөнд буух юм. ПЕРСОНИТАГЫН ачаар таны уран төсөөлөлд 
дэлхийн бүх үндэстэн хөршүүд болж хамтдаа тоглож, харилцах боломжтой болно.
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10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

SAGA – 55 түүх зохиох карт, шидэт үлгэрүүд 

Эли Раман хэзээ ч оршиж байгаагүй зохиомол газарт байдаг 
дүрүүд, үйл явдал, эд юмсыг эдгээр картуудад дүрсэлсэн. 

Танил үлгэр, домгоос эхлээд огт сонсож байгаагүй 
түүхрүү таныг дагуулна. САГА карт хүүхэд насны 
зүүд, мөрөөдлийн дурсамжыг сэргээж, баяр баяслыг авчирдаг. Үлгэр, гайхам-
шиг, мөрөөдөл, ид шидийн ертөнцөөр таныг аялуулна. Үлгэр ярих, үлгэр бичих 
нь бүлэг, найзууд, гэр бүл, ажил гээд хаана ч, хэнтэй ч хамт хийж болох бүтээлч 
чадварыг хөгжүүлэх арга билээ. САГА нь бусад карттай маш сайн хосолдог.

MYTHOS – 55 түүх зохиох карт,  
туульс, домог 

МИТОС бол Эли Раманы хамгийн сүүлийн картан бүтээл юм. Домгийн хаант 
улсын тухай өгүүлэх эдгээр гар зургуудад Эли өөрийн урт хугацаанд сонирхож 
ирсэн архитепуудын зургаар дүрслэлийг гаргажээ. САГА аргын адил нууцлаг, 
шинэ, гайхалтай түүхрүү таны уран төсөөллийг дагуулдаг. МИТОС нь бусад 
түүх өгүүлэх картуудтай маш сайн зохицох бөгөөд хэрэглэхэд хялбар бөгөөд 
таныг гайхшруулах зүйлс олон таарах болно. Түүх болгон зохиогчийнхоо уран 
төсөөллөөр хурцлагдан цоо шинээр бүтээгддэг. САГА, МИТОС, 1001, ШЭН ХУА 
картууд хоорондоо гайхалтай хослолыг бий болгодог.

1001 – 1001 шөнийн үлгэрийн 55 зурган карт
 
Канад уран бүтээлч Андре Поулиотын бүтээсэн эл картанд Дорнын 
ертөнцийн үлгэр, домог илэрхийлэгдсэн. 1001 бидэнд эртний түүх 

зохиох аргыг танилцуулах ба карт бүр биднийг өөр хоо-
рондоо холбоотой олон хаалгаар оруулах болно. Зураг бүхэн биднийг тэр л ширүүн 
хааны чулуун зүрхийг үзэсгэлэнт бүсгүй өөрийн оюун билгээр зөөллөж байх 
шөнүүдээр аялуулах болно. 1001 шөнийн турш унталгүй үлгэр ярьж байсны ачаар 
ахин нэг өдөр амьд явж байсан шиг бид ч олон гайхалтай түүхийг зохиож чадна.
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HABITAT – Хүн ба байгаль

Натуралист Кристиан Гронаугын зурсан 88 зураг нь 
бидэнд хүрээлэн буй эх дэлхий, байгалийг сануулна. Зарим зураг нь баримтат харагдах бол, 

зарим нь домгийн шинжтэй, зарим нь их л нухацтай байхад, зарим нь хөгжилтэй 
байна. ХАБИТАТ карт нь бидэнд эргэн тойрныхоо эд зүйлс, юмстай холбогдох 
холбоогоо ойлгох боломжийг олгоно. Эдгээр карт нь асуултанд хариулдаггүй, 
харин бүх зүйлсийн дотоод холбооны талаарх шинэ асуултуудыг ургуулан 
дэвшүүлнэ. Ганцаарчилсан, хосын, бүлэгт ашиглах боломжтой бөгөөд  дэлхий 
дээр бидэнтэй зэрэгцэн оршдог бусад амьдралын талаар бодрол, мэдрэмжийг 
бий болгоно. Яг л нэгэн зохиолчийн: “Чамайг цэцэг таслах бүрт нэг од алсад хар-
важ байдаг” гэж бичсэн шиг бүх зүйл хоорондоо холбоотой байдаг билээ.

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

SHEN HUA – Төв улс нэрт эртний  
хятадын түүх өгүүлэх карт

Фекин уран бүтээлч ХанВей 55 зураг бүхий эл 
картыг Хятадын үндэсний усан будгийн арга барилаар зурсан бөгөөд эд юмс, 
үйл явдал болон зан авир дүрслэгдсэн тул түүх зохиоход тань туслах болно. 
ШЭН ХУА дах зургууд нь эртний Хятадын үлгэр, домогт үндэслэсэн ба таны 
тэрхүү түүхийг мэддэг эсэхээс үл хамааран та өөрийн цоо шинэ түүхийг зохиох 
болно. Санамсаргүй байдлаар картуудаас сонгож өөрийн уран төсөөллийг 
ашиглан тэр зургийг бодит түүх болгоно. Карт сугалах бүрт түүх улам баяжигдан 
дахин давтагдахгүй, ганц хувь байх юм. ШЭН ХУА биднийг эртний Хятадаас 
эхэлсэн бүтээлч сэтгэхүйн урт аялалд замчлах болно.

ECCO – Хязгааргүй уран төсөөлөл дэх  
абстракт зургуудв

Ессо гэдэг үг нь Италиар Хөөх, тэрийг сайн хардаа! гэсэн утгатай. 
Ж. Д. Эллисийн зурсан 99 абстракт зурагтай. Эдгээр зургууд биднийг өнгө, хэл-
бэр, дүрслэлийг анхааралтай харахыг сануулах шиг. Бид бүгд өөрсдийн өнцгөөс 
ялгаатайгаар харж болох юм. Ямар нэг нэр гарчиг, зөв хариулт гэж огт байхгүй. 
Экко карт нь бидний уран төсөөллийг шалгаж, гайхамшгийн ертөнцөөр аяла-
хад нисдэг хивс болж өгдөг. Өөрийн гэсэн үзэсгэлэн гаргаж, зураг бүрийг зүүд, 
мөрөөдөл шиг тайлбарла. ОН үгэн карттай сайн хослох бөгөөд бусад зурган 
картуудтай ч хослуулан ашиглах боломжтой.
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10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

MORENÁ – Бразилийн ширэнгэн ойд  
амьдардаг хүмүүсийн тухай 88 зурган  
карт болон 22 хөлийн мөрийн карт

Зураач Валде Мар Де Андраде е Силва ширэнгэн ойд уугуул иргэдтэй амьдарч 
байхдаа тэдний аж байдлын зургийг зурсан. 88 зурган картаас гадна 22 хөлийн 
мөр бүхий карт биднийг ширэнгэн ойгоор дагуулж жаргалтай амьдрах хүмүүс 
дээр аваачих болно. Дулаахан өнгөтэй хайр хүргэм дүрслэл бидний сэтгэлийг 
хөдөлгөн дагуулна. Хүүхдүүд энэ амар амгалан зургуудад дуртай байдаг. Море-
на гэдэг нь картанд дүрслэгдсэн Шингу овгийн хэлээр “эх нутаг” гэсэн утгатай. 
Өдгөө буй ихэнх хүмүүс угтаа овог, аймгаас гаралтай байж таарна. Эдгээр карт 
бидэнд өнгөрсөн түүхийг ахин судлахад туслах болно. Орчин үеийн техник тех-

нологи, баялагын шунал байхгүй амьдралыг илэрхийлсэн 
гайхалтай зургуудын тусламжтай бид өөрсдийн 

уран сэтгэмжийг аажмаар идэвхжүүлэх 
болно.

Lydia Jacob Story – Рэймонд И. Вейдличийн  
55 коллаж цуглуулга 

Алсакын уран бүтээлч Рэймонд И. Вейдлич эд зүйлсийн зураг болон 
уран зургийн хослол бүхий 55 карт бүтээжээ. Хачин жигтэй гэмээр хүн, 

амьтан, ургамал, амьгүй эд зүйлсийн цуглуулга болсон эдгээр 
картууд нь сурреаль ертөнцрүү нэвтрэх хаалгыг нээж өгнө. 
Тод үзэгдэх орчин нөхцөл, нууцлаг бичиг, газрын зураг гээд Лидиа Якобын 
ертөнцийн бүх зүйлс уран бүтээлчийн уран төсөөлөл дунд биднийг аваачна. Ли-
диа Якобын түүх нь түүх, театр, хөгжим, бүжиг шиг л танд баяр баяслыг авчрах 
болно.

BEAUREGARD – Жоан Боаргардын  
бүтээсэн 55 коллаж карт

Коллаж гэдэг нь зөвхөн уран зураг биш өөр олон материалыг ашигласан бүтээл байдаг. 
Өнгө болон дүрслэлээр сэтгэл зүйд гүн нөлөө үзүүлж чадах төдийгүй дотоод ертөнцийн 

бүтээлч илэрхийлэмжийг гаргах түлхэц болно. Эдгээр зураг нь түүх зохиох, уран 
төсөөллийн аялал хийхэд таныг хөтөлж магадгүй уран зураг, бүжиг, хөгжим, 
театр, майм үзүүлбэрээс харагдаж болох илэрхийлэмжийг мэдрүүлнэ. ЭККО 
картын адил таныг абстракт урлагийн ертөнцрүү оруулах болно. Хэрэв дууг ямар 
ч үггүйгээр сонсвол аялгуу л түүний утгыг нь илэрхийлдэг шиг абстракт зурганд 
ямар нэг үйл явдал, дүр илэрхийлэгдээгүй байдаг тул бид өнгө, дүрслэлд анхаа-
рах хэрэгтэй юм. 
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QUISINE – 55 зурган карт  
болон 110 хоолны дүрслэл

Хүн хаана ч байлаа гэсэн хоол үргэлж 
хамт байна. Сайхан хоолонд дургүй 
хүн байдаг бил үү? QUISINE картын 
ачаар хүн бүр тогооч болдог. Энэ карт нь 
график-зураач Анке Сибертын бүтээл ба 
карт бүр дээр хоёр өөр хүнсний зүйлийг 
дүрсэлсэн байдаг  ба тэдгээр нь тоглог-
чид хоолондоо оруулах орц найрлагын 
сонголт болон очдог. Ингээд бодохоор 3 
карттай хүн картуудаа 8 янзаар нэгтгэн 
хоол зохиомжлох боломжтой болно. Ер-
дийн хоол, аялаллын хоол, эсвэл сайхан 
цаг агаар дор өндөр зэрэглэллийн хоол 
байна уу ямар ч хоолийг эдгээр карту-
удын орцоор зохиомжилж болно. То-
глогчид хамтдаа хоолоо хийж, ээлжлэн 
өөрсдийн хоол бэлтгэсэн үйл явц, гарсан 
үр дүнгийн талаар хөөрөлдөн ярьж 
болно. ЖИЧ: QUISINE- хоолны дуршлыг 
бий болгодог тоглоомын карт.

10 x 15 cm

10 x 15 cm

7,5 x 11 cm

BOSCH – 65 зурган карт  
“Жаргалын цэцэрлэг” 
  
Хайронимус Бошын (1450-1516) зурсан дундад зууны 
Европд бий болсон айдас, итгэл найдвар, уран зөгнөлийг шингээсэн дурсгалын зургаас 

авчээ. Жаргалын цэцэрлэг зургийг 65 хэсэгт хуваан шинээр хувилсан нь энэ юм. 
Бош өөрийн цаг үедээ зохиосон үлгэрийн мангас, уран сэтгэмжээрээ алдартай 
байжээ. Таван зууны турш Бошын уран бүтээл нь урлагт дурлагчид болон уран 
бүтээлчдийн урам зоригын ундрага нь байсан билээ. БОШ карт биднийг өрнийн 
урлагийн хамгийн суут бүтээлүүдийн нэгээр аялуулж, зураачийн ертөнцөд 
нэвтрэх боломжийг олгоно.

TAHITI – Пол Гаугиний Өмнөд далайн  
зургуудтай 55 карт

Пол Гаугин (1848-1903) Тахитын арлуудад амьдарч байх үедээ зурсан зургуудаас хэсэгчлэн 
авсан 55 зурган карт юм. Тэрээр өдөр тутмын амьдрал, хөдөө нутаг, хүмүүс ялан-
гуяа эмэгтэйчүүдийг их зурдаг байжээ. Эдгээр 55 зургийг түүний хамгийн сайхан, 
үзэсгэлэнтэй зургуудаас авсан бөгөөд өмнөд далайн гайхамшигруу таныг татах адал 
явдалд дуудна. Бид Гаугиний зургуудын тусламжтай өөрсдийн түүхийг зохиоход 
илүү хялбар байх болно.

Таны илэрхийлэл  болох 55 хоосон карт
КЛАРО бол янз бүрийн өнгөн дэвсгэртэй хоосон картууд юм. Та өөрийн сонгохыг хүссэн материалаар үүн дээр ямар ч зүйл дүрсэлж болно. Таны бүтээл ч бас бусад карт шиг хэ-рэглэж болохуйц байх болно.

CLARO
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Адам Буржуа ОН картыг ашиглахад зориулж 200 хуудас номыг гаргасан ба номны 
агуулгад нь 88 ширхэг зурган  картны өргөн хүрээний тайлбар дүрслэлийн жагсаалт, 
ном зүйг багтаасан. Ном нь 3 хэсгээс бүрддэг. 1-р хэсэгт хувь хүний талаарх нээлтүүд 
ухамсар, үл ухамсарлахуй болон архетипүүдийн талаар өгүүлэх бөгөөд энэ хэсэг нь 
2, 3-р хэсэг рүү хүрэх бэлтгэл үе шат болдог. Бүх нийтийн бэлэгдэл, дэлхийн түүх, 
үлгэр домог, зөн совин, үгэн илэрхийлэмж зэрэгт үндэслэн бүтээсэн 176 карт, карт 
тус бүрийн  ойголт тайлбарыг 2, 3-р хэсэгт оруулсан. Бүлгүүд дууссны дараа хоосон 
хуудсууд байдаг нь та тус номыг цаашдаа өөрийгөө танин мэдэхүйд хэрэглэх хувийн 
тэмдэглийн дэвтэр болох зорилготой.

The Power of oh
ОН - өөртөө болон бусдад талархах, хөгжин дэвших замнал

Зохиолч Уолтрауд Киршке нь хоорондоо хамааралтай картуудын тухай, тэдний түүх 
үүслийг судалдаг. Ийн судлахдаа төрөл нэг бүрийг (би бодохдоо картын төрөл нэг 
бүрийг) нийт том тоглоомын аль нь гэдгийг зураглан тодорхойлж тайлбарласан 
байдаг. Энэхүү ном нь өөр өөр  улс, ялгаатай соёлын, мэрэгжлийн болон мэрэгжлийн 
бус хүмүүсийн дүгнэлт, сэтгэгдэл зэргийг мөн бодит хэрэглээний тайлбаруудыг 
шингээсэн байдгаараа хамааралтай картуудын мэргэжлийн хэрэглээний өдөөгч юм. 
Энэ төрөл тоглоомын ямар ч түвшиний хэрэглэгчид шаардлагатай мэдээллийн эх 
сурвалж тус ном юм.   

Энэхүү ном нь өвөрмөц, хөгжилтэй тоглоомын нэгэн төрөл. 136 
хуудас, 4 өнгөт хэсэгтэй

„Strawberries Beyond My Window“ 


