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De kaarten zijn gemaakt met het doel een hoogwaardig artistiek 
product te maken om de innerlijke rijkdom van fantasie en intuïtie, 
creativiteit en expressie tot uitdrukking te kunnen laten komen. De 
handleiding bij ieder spel is zonder dogma’s en geeft de deelnemers 
de gelegenheid om hun authenticiteit tot uitdrukking te kunnen la- 
ten komen, zonder dat daarbij een waardeoordeel wordt gegeven.

OH - EEN UNIEKE SERIE ASSOCIATIEKAARTEN
Deze serie mooie kaarten stimuleren de creativiteit en de communicatie. 
Kleurrijke springplanken om de fantasie vleugels geven - ze zijn een krui-
sing tussen een boek en een spel. De decks zijn tegelijkertijd een middel 
en een spel voor volwassenen en kinderen van alle leeftijden – geschikt 
voor velerlei doeleinden, van sociaal werk en therapie tot familiespel, van 
teambuilding op het werk, tot themaʼs voor workshops en het theater. 
Ieder wint, er zijn geen verliezers. Ieder spel kan afzonderlijk worden ge-
bruikt maar ook samen met een of meerdere andere spellen uit de serie. 
Het aantal mogelijkheden is oneindig. Ieder spel bevat een gemakkelijk te 
begrijpen en te volgen handleiding, voor zowel speel- als werksituaties. 
De serie is wereldwijd al in 28 talen verschenen. We geven u graag meer 
informatie indien nodig.

10 x 19 cm

OH – 88 kaarten met woorden en 88 kaarten  
met afbeeldingen

Gebruik een woordkaart met een beeldkaart en ontdek de 
bedoeling van het spel. Er zijn 7744 verschillende combinaties 
mogelijk en nog veel meer interpretaties. Gebruik het spel al-
leen, samen, met familie/vrienden, of in/met een groep. De OH kaarten worden thuis 
gebruikt, op scholen, tijdens clinics en bedrijfstrainingen. Ze zijn er in 21 talen. Deze 
kaarten zijn ontworpen om de intuïtie, de fantasie, het inzicht en de communicatie te 
vergroten. Deze kaarten worden wereldwijd gebruikt door mensen om hun zelf-bewust-
zijn in dit universum bewust te worden. De OHkaarten zijn ontworpen om je bewust te 
worden van je zelf en van de mensen om je heen. Ely Raman nam het initiatief voor dit 

type associatiekaarten.
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INUK - 88 ronde kaarten en 10 sjablonen  
rondom het thema ‘wie ben ik?’

De INUK kaarten vergezellen je op je zoektocht naar antwoorden 
op twee existentiële vragen: ‘Wie ben ik?’ en ‘Waarom 
ben ik zoals ik ben?’ Op elke 88 mm kaart is een 
metafoor verbeeld die een situatie weerspiegelt waarin 
iemand zich kan bevinden. De spelers interpreteren de kaarten door er gevoelens, 
stemmingen en acties aan toe te schrijven. Zo worden ze deelnemers in de scènes. 
Tegelijkertijd vangen ze een glimp op van hun innerlijke toestand. Vormgever Bai 
Yilin heeft het OH-kaart genre verrijkt met haar 88 schilderijen gebaseerd op de 

thema’s zelfontdekking en zelfdeterminatie. Leg de 10 sjablonen over 
de kaarten en deze fungeren als een soort venster, sleutelgat 

of vergrootglas om ons perspectief te vergroten. Een 
INUK kaart kan je verrassen als je het op 

een OH-woord plaatst. 

10 x 15 cm

10 x 15 cm

COPE – 88 kaarten – van crisis tot healing

De wereld van vandaag heeft alle mogelijke middelen voor vrede nodig 
die er kunnen worden uitgevonden. De COPEkaarten zijn het gezamenlijk 

project van een Russische schilder, een Israëlische therapeut 
en een Duitse uitgever. De afbeeldingen leiden ons naar inner-
lijke gevoelens van huilen tot lachen, en het uiten van en delen met 
anderen van deze gevoelens. De afbeeldingen zijn niet sensatiegericht 
maar illustreren eerder de emoties van gebeurtenissen. De suggestieve voorstellingen 
hebben zich al overal ter wereld bewezen. Het pad van trauma tot heling is op velerlei 
manieren mooi weergegeven. Bij elk deck zit een korte handleiding met voorbeelden 
en een beschrijving van de theorie en achtergrond van traumahealing. De COPEkaar-

ten kunnen ook met de andere kaarten uit de serie worden gebruikt.

10 x 15 cm

TANDOO – 99 afbeeldingen en 44 actiekaarten 
over het thema partnerrelaties           

De afbeeldingen stellen fasen voor, uit het samenleven als 
partners. Zij symboliseren gevoelens, wensen, 
behoeftes en conflicten: van de eerste verliefdheid en overgave, over pijn 
en vervreemding, tot vergeving, vertrouwen en healing. In samenwerking 
met Dr. Ofra Ayalon vonden jaren van ervaring met paar-counceling en -therapie hun 
neerslag in de door kunstenares Marina Lukyanova met vaardige hand geschilderde af-
beeldingen. De 44 actiekaarten met symbolische tekens vormen het idee van een “Road-
map” voor het werken aan een relatie. De kaarten bieden een nieuwe blik op gevoelens, 
gedachten en handelingen. Trouw aan het OH-genre werken de kaarten als metaforen 

en kunnen op vele manieren worden geïnterpreteerd. TANDOO 
is een uitgelezen hulpmiddel voor professioneel als 

persoonlijk gebruik. Het kan worden gecombi-
neerd met alle andere decks uit het OH.
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10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

Resilio – 99 beeldkaarten over stress en  
veerkracht, plus 44 dierenkaarten

De 99 beeldkaarten weerspiegelen de spanningen van het dagelijks leven, 
of geven mogelijkheden voor ontspanning aan. Spanning in 
het dagelijks leven kan ons motiveren en als levenselixer dienen, maar het kan ook 
een kwellende belasting vormen, die tot irritatie en ziekte kan leiden. Welke wegen 
brengen ons tot eigen bronnen, die ons van die belasting bevrijden? De 44 dieren-
afbeeldingen staan, symbolisch, voor eigenschappen, waarmee wij ons weerstands-
vermogen kunnen ontdekken en versterken. We krijgen op metaforische wijze hulp. 
De kunstenares Emilie Marti uit Tsjechië heeft de 143 kaarten in een veelzijdige, 

kleurrijke, aquareltechniek ontworpen. Zoals bij al onze uitgaven 
is Resilio met de andere kaartensets combineerbaar. De 

kaarten zijn individueel te gebruiken, bijvoor-
beeld om een stress-dagboek bij te houden. 

Bij het werken met mensen is Resilio 
een objectief hulpmiddel, dat het 

mogelijk maakt om innerlijke 
beelden uit te drukken.

PERSONA – 77 Geschilderde portretten  
stellen een groot aantal mensen voor,  
van jong tot oud en uit allerlei culturen

Deze portretten gaan vergezeld van 33 actiekaarten, die schematisch vele handelingen 
en verbintenissen tussen de beide kaarten mogelijk maken. Al bij het uitkiezen van 
twee portretten beginnen we met ons een relatie tussen de twee kaarten voor te stel-
len, waardoor zich door sympathie en antipathie voor te stellen talloze mogelijkheden 
van komedie tot drama tot uiting komen. Een actiekaart, waaraan de speler zelf een 
betekenis geeft, kan vorm geven aan de fantasie en een geschiedenis doen ontstaan. 
De kunstenaar Ely Raman heeft de 77 portretten in verschillende stijlen geschilderd.

PERSONITA – 77 portretten van kinderen  
van de hele wereld en 44 kaarten met  
situaties waarin zij zich kunnen bevinden

De kaarten zijn geschilderd door Ely Raman en Marina Lukyanova. De Giacometti-ach-
tige figuren op de 44 situatiekaarten helpen ons, samen met de portretten, onze eigen 
verhalen over relaties en familie te maken. Op een speelse manier zorgen de PERSO-
NITAkaarten voor associaties die voortkomen uit onze herinnering of onze fantasie. 
Geïnspireerd door de kleurrijke kaarten kunnen we tot de ontdekking komen dat we 
iets gemeenschappelijks hebben door de ‘verbeelding’ te delen. Met PERSONITA wordt 
de wereld voor alle jongeren een wereld waarin we op speelse manier met elkaar alles 
kunnen delen, kunnen communiceren en relaties kunnen aangaan.
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10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

SAGA – 55 kaarten met een verhaal:
sprookjes en sagen

Op deze kaarten, geschilderd door Ely Raman, staan figuren, 
scènes en voorwerpen uit landen die nooit hebben 
bestaan en toch altijd bestaan. Iedere kaart is een 
uitdaging voor een familieverhaal of een sprookje, of voor een verhaal dat nog nooit is 
verteld. De Sagakaarten brengen de vreugde van spontaniteit , verrassing, herinne-
ringen en dromen uit de kindertijd weer tot leven. De afbeeldingen nodigen uit om te 
gaan reizen, met of zonder kinderen, naar de wereld van verhalen, fantasie, dromen 
en magie. Zowel het vertellen als het opschrijven van de verhalen is een prachtige 
manier om de creatieve vaardigheden te oefenen – groepsgewijs, met vrienden, in 

familiekring op het werk. Ook SAGA kan goed met de andere spel-
len worden gebruikt.

MYTHOS – 55 kaarten om mythen  
en legenden te ontdekken en te vertellen, 
geschilderd door Ely Raman

De kaarten geven scènes en voorwerpen weer uit de wereld van mythen, sagen en 
legenden. Een sage is een geschiedenis die ‘van buiten komt en van binnen waar is’. 
Overal ter wereld hebben mensen door de eeuwen heen mythen verteld om daarmee 
uitdrukking te geven aan wat ze gezamenlijk hadden ervaren. MYTHOS nodigt uit 
vrij met de verbeeldingskracht te werken of te spelen, alleen of met anderen, met 
kinderen, tieners en volwassenen. De kaarten kunnen - ook samen met SAGA, 1001 
en SHEN HUA – worden gebruikt om steeds weer nieuwe verhalen te vertellen.

1001 – 55 kaarten met afbeeldingen  
om 1001 verhalen te vertellen 
 
De Canadese schilder Andrée Pouliot maakte dit prachtige deck: 55 

schitterende schilderijtjes op kaartformaat laten ons de 
wondere en mystieke Oosterse wereld zien. 1001 wakkert de oude kunst van het ver-
halen vertellen opnieuw aan. Iedere kaart is een filigrane deuropening naar een kamer 
vol met associaties. Ieder afbeelding is een magisch tapijt dat ons naar de maanver-
lichte kamer brengt, waar het hart van de vreselijke koning werd overmeesterd door 
een vrouw, die net zo dapper en wijs was als ze mooi was. Door het aaneenrijgen van 
1001 verhalen, om zo de slapeloze nachten te vullen, behield Sheherezade steeds weer 
een nacht haar leven. Met 1001 kunnen ook wij de bedenkers van verhalen worden 

waarin alles mogelijk is en geen een verhaal twee keer wordt verteld. 
Door de kaarten te schudden vernieuwen de mogelijkheden 

zich vanzelf, fantasie krijgt vleugels!
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HABITAT – 88 geïllustreerde kaarten

88 geïllustreerde kaarten, geschilderd door Christian 
Gronau, over mens en natuur, brengen een uitgebreid gebied van het natuurlijke milieu op aarde in 

beeld. Sommige afbeeldingen lijken op de werkelijkheid gebaseerd, andere zijn haast 
mystiek, sommige weer serieus en weer andere grappig. Habitat (Latijn voor het/hij/zij 
leeft)verstrekt geen nieuwe bevindingen, vereist geen vooraf bepaalde vragen. De kaar-
ten lokken associaties uit en deze verbanden vormen de ingrediënten voor ons spel. 
Iedereen kan meedoen, het spel bevordert de interactie van gedachten en gevoelens 
met andere vormen van leven op onze planeet. Zoals de Engelse dichter schreef: ‘Je 
kunt geen bloem plukken zonder een ster te storen.’

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

SHEN HUA – Deze 55 kaarten werden  
geschilderd door de bekende schilderes  
Han Wei uit Peking

Met gebruik van de traditionele Chinese aquareltechniek heeft ze een collectie van 
voorwerpen, scènes uit het leven en personen gemaakt die we kunnen gebruiken om 
verhalen te vertellen en inspiratie te krijgen. SHEN HUA’s tekeningen zijn gebaseerd 
op de oude mythen en legenden van China. Met of zonder kennis hiervan kunnen we 
onze eigen associaties hierbij maken en onze eigen verhalen vertellen. Iedere kaart 
die we trekken is een verrassing en een opening naar de wereld van onze verbeelding. 
Wanneer we de kaarten naast elkaar neerleggen ontstaat er een verhaal, elk verhaal 
is uniek, een eenmalige gebeurtenis. De kaarten van SHEN HUA uit het verre China 

leiden ons naar nieuwe wegen van verbeelding en creativiteit.

ECCO – Abstracte afbeeldingen 
voor grenzeloze fantasieën

‘Ecco’ is een Italiaans woord en betekent: Hier, kijk eens, asjeblieft! 
Deze 99 abstracte miniatuur schilderijen zijn van de Amerikaanse schilder John 
David Ellis. Iedere kaart is een uitdaging voor de verbeelding, een springplank naar 
de kunst, een magisch tapijt naar de wereld van de fantasie. Iedereen ziet in ieder 
schilderij weer iets anders: een landschap, een kaart, een jungle, een grot... misschien 
zelfs een deel van onszelf. Bij het gebruik van de ECCOkaarten is er helemaal geen 
sprake van dat we rekening moeten houden met wat hoort. Het enige waar we reke-
ning mee moeten houden is de voorstelling die ons aanmoedigt op onderzoek uit te 
gaan, zonder dat we gehinderd worden door de grenzen die ons door onze omgeving 

worden opgelegd.
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10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

MORENÁ – 88 kaarten die het leven  
voorstellen van een stam in het oerwoud  
van Brazilië en 22 ‘sporen’kaarten die ons  
meenemen op een reis door de jungle naar  

het leven van gelukkige mensen

De twee stapels kaarten kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt. MORENÁ 
kan eveneens worden gecombineerd met soortgelijke spellen die zijn verschenen. Het 
woord MORENÁ komt uit het Xingu en betekent: woonplaats van mensen. De schil-
der Walde Mar die enkele jaren tussen de Xingu leefde, zegt nooit gelukkiger mensen 
te hebben ontmoet dan de Xingu. Hun leven is eenvoudig en toch complex. Nog meer 
dan bij ons heerst er vrede en zij leven in harmonie met hun natuurlijke omgeving. 

De kaarten van MORENÁ beelden dan ook alle aspecten van 
het dagelijks leven en de onderlinge relaties uit. De 

kaarten helpen ons het verleden te ontdekken. 
Kinderen vinden deze kaarten ook heel 

leuk.

Lydia Jacob Story – 55 kaarten gemaakt door  
Raymond E. Waydelich (limited edition, 
 zwarte doos, gouden opdruk)

Raymond E. Waydelich heeft een passie om de voorwerpen die hij heeft 
gevonden te combineren bij het maken van schilderijen om zo 
zijn kunstwerken te maken. Op deze manier heeft hij enthousiast 
en met veel gevoel voor humor 55 kaarten gemaakt. Behalve kunstwerk is iedere kaart 
ook een vertrekpunt naar een surrealistische wereld, een nieuw en nog onbekend 
gebied met bijzondere mensen, dieren, planten en (mogelijk) levenloze objecten. 
Samengebracht op een achtergrond van levendige landschappen, mysterieuze teksten 
en verbazingwekkende kaarten. De bewoners van de wereld van Lydia Jacob nodigen 

ons uit om samen met hen te associëren en creëren, onze fantasie 
kan beginnen waar de artiest eindigde. De kaarten van 

Lydia Jacobs kunnen ons op twee manieren be-
zighouden, gewoon door ervan te genieten 

of door ons te inspireren bij het ver-
tellen van verhalen, toneelspelen, 

muziek maken, dansen enz.

BEAUREGARD – 55 kaarten met collages  
van de artiest Joan Beauregard  
(limited edition, zwarte doos, zilveren opdruk) 

Collages zijn afbeeldingen die zijn gemaakt door het
samenvoegen van een schildering met andere materialen. De functie van de collage 
is de afbeelding zelf, het materiaal is niet van belang (K. Schwitters). De BEAURE-
GARD-kaarten kunnen door hun afbeelding en de vorm een diepe indruk achterlaten 
bij de kijkers. De kaarten kunnen ook gebruikt worden als een begin voor zelfexpres-
sie. Spontane associaties kunnen worden gebruikt voor het maken van verhalen, 
anekdotes of fantasie reisverhalen. Ook kunnen de kaarten worden gebruikt om 
inspiratie op te doen bij het schilderen, dansen, muziek maken, toneelspelen of 

pantomime. Net zoals bij ECCO zijn de kaarten een opstap naar 
de wereld van abstractie. In een lied zonder woorden is 

alleen de muziek van betekenis. Zo onthoudt 
abstracte kunst zich ook van het afbeel-

den van een voorwerp, een figuur, 
een landschap, een scenario. Het 

spreekt de kijker aan met kleur 
en vorm.
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QUISINE – 55 kaarten  
met 110 producten

Waar mensen ook wonen, overal wordt 
gegegeten en van eten genoten. Is er 
iemand die niet van lekker eten houdt? 
Met QUISINE worden spelers koks. Anke 
Siebert heeft op iedere kaart twee verschil-
lende levensmiddelen afgebeeld waaruit de 
spelers hun ingrediënten kiezen voor hun 
schotels of maaltijden. Wanneer je drie 
kaarten in je hand hebt heb je al acht moge-
lijkheden om te combineren. Hetzij een drie 
gangen maaltijd of een picknick, in een vijf 
sterren omgeving of in de open lucht. Alles 
kan. Spelers kunnen gezamenlijk koken of 
om de beurt vertellen hoe en wat ze heb-
ben gedaan bij het bereiden. Voorzichtig: 
QUISINE is een smaakmakend spel – het 
beste hors d’oeuvre sinds het ontstaan van 
het spel.

10 x 15 cm

10 x 15 cm

7,5 x 11 cm

BOSCH – ‘De Tuin der Lusten’ in 65 full  
colourkaarten (beperkte oplage, zwarte doos,  
gouden opdruk)
 
Met zijn schilderij ‘de Tuin der Lusten’ heeft Hieronymus Bosch (ca 1450 – 1516) een monu-

ment van angst, hoop en fantasie van Europa in de Middeleeuwen gemaakt. Als een 
meesterverteller met afbeeldingen heeft Bosch op zijn schilderij fabelachtige dieren en 
schepsels geschilderd, tezamen met mensen en symboliek die tegenwoordig soms niet 
helemaal meer worden begrepen. Afzonderlijk bekeken is ieder kaart een meester-
werkje met ingewikkelde details. Wanneer de kaarten als een puzzel aan en bij elkaar 
worden gelegd ontstaat er weer een schitterend geheel. Reeds vijf eeuwen lang inspi-
reert en fascineert het werk van Bosch kunstenaars en kunstliefhebbers. De BOSCH 
kaarten vernieuwen de kijk op zijn wereld en leiden ons langs een van de beroemdste 

kunstwerken van de Westerse wereld.

TAHITI – 55 kaarten met delen  uit de Zuidzee -  
schilderijen van Paul Gauguin  (limited edition,  
zwarte doos, gouden opdruk)

Paul Gauguin (1848 – 1903) schilderde deze levendige schilderijen op de afgelegen eilanden van Tahiti. 
Hij gaf in zijn schilderijen uitdrukking aan zijn fascinatie voor de cultuur en aan zijn diepe 
verlangen naar schoonheid en originele onschuld. Hij schilderde scènes uit het dagelijks 
leven, het landschap en de mensen, meestal vrouwen. Poëtische afbeeldingen en zo har-
monisch dat het wel het paradijs leek op de schilderijen. Deze 55 kaarten, geselecteerd uit 
zijn mooiste schilderijen zijn een uitnodiging voor een fantasiereis naar de Zuidzee. We 
kunnen onze eigen verhalen maken gebaseerd op de motieven van Gauguin. De schit-
terende TAHITIkaarten, die je naar meer doen verlangen, betoveren je door hun details 

en nodigen uit om er meer van te maken met je eigen creativiteit en 
fantasie.

55 blanco kaarten om  je eigen afbeeldingen  te maken

CLARO heeft een gekleurde geverniste kant en een witte ongeverniste zijde. Je kunt deze kaarten op elke manier op jouw eigen wijze bewerken. En je kunt er net als bij de andere kaarten op jouw manier mee spelen

CLARO
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 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 per-
sonal 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 com-
ments 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.

THe PoWer of oH
A Path to Growth, Insight, and Appreciation of Self and others

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

„Strawberries Beyond My Window“


