CARDURI OH - O COLECTIE UNICA DE
CARDURI DE ASOCIERE
Aceste minunate colectii de carduri stimuleaza creativitate si comunicarea. Ele
constituie o trambulina multicolora care lanseaza catre imaginatie - sunt o punte
intre joc si carte. Cardurile OH sunt in acelasi timp un instrument si un joc pentru
adultii si copiii de toate varstele – potrivite pentru o gama larga de activitati, de la
rolu- rile de sprijin si terapie la jocul in familie sau in scoli / gradinite, de la construirea echipelor in mediul de afaceri la workshopuri si traininguri de dezvoltare
personala si profesionala. Cu OH fiecare castiga! Fiecare colectie de carduri OH
poate fi folosita in mod indi- vidual sau in colaborare cu (toate) celelalte colectii. Variatia de solutii este nelimitata cu OH. Fiecare colectie de carduri include
instructiuni, usor de urmarit, pentru joaca sau activitati individuale sau de grup.
Colectiile OH sunt acum disponibile in 28 de limbi. Vom fi onorati sa va dam mai
multe informatii despre cardurile OH! Folositi datele din subsolul acestui document pentru a ne contacta.

Suntem devotati sa va punem la dispozitie instrumente de inalta calitate artistica pentru activitati-jocuri, instrumente care se folosesc
pentru accesarea imaginatiei si intuitiei, creativitatii si exprimarii
celor mai adanci intelesuri. Instructiunile furnizate cu fiecare colectie de carduri sunt adogmatice si permit participantilor sa fie autentici fara a fi evaluati sau judecati.
OH - Doua seturi a 88 carduri: 88 Picturi si 88 Cuvinte
Create pentru a facilita intuitia, imaginatia, introspectia si
comunicarea si a pune in contact propria persoana cu sine si
cu cei din jur, colectia OH permite 7744 de combinatii posibile
si interpretari nelimitate. Cardurile OH se regasesc in familie, in
scoli, clinici si centre de training organizational. Cu aceasta colectie, autorul si artistul
Ely Raman a initiat genul cardurilor de asociere.

10 x 19 cm
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INUK - 88 de carduri rotunde si 10 carduri
pentru decupat ”Cine sunt eu?”
Cardurile INUK reprezinta un companion de joaca pentru intrebarea existentiala ”Cine sunt eu, ce ma face sa fiu cum
sunt?”. Fiecare imagine rotunda de 88 mm ilustreaza
metaforic o situatie in care fiecare dintre noi ne-am
putea regasi. Cei care participa la activitate interpreteaza imaginile prin atribuirea
de emotii, stari si actiuni si astfel devin ei insisi participanti in scenele reprezentate.
In acelasi timp ei ar putea surprinde intrezariri ale starilor lor interioare. Artista Bai
Yilin a imbogatit genul OH-cards cu cele 88 de picturi despre descoperirea de sine
si autodeterminare. Cele 10 carduri de decupat se folosesc ca ferestre,
gauri de cheie sau lupe pentru a ne spori si influenta propriile
perspective. Pentru si mai multe surprize, incercati sa
combinati imaginile INUK cu cuvintele
din setul OH!
10 x 15 cm

COPE - 88 de carduri – povestiri.
De la criza la vindecare
COPE este produsul colaborarii a unui pictor rus cu un teraput israelit si un
editor german. Imaginile conduc spre reprezentari interioare
de sentimente de suparare si bucurie si spre impartasirea acestora.
Pachetul vine cu instructiuni de utilizare, exemple de activitati de
folosire si elemente de baza teoretice pentru videcarea traumei. Cardurile
COPE pot fi folosite foarte bine in combinatie cu celelalte colectii de carduri-povestiri.

10 x 15 cm

TANDOO – 99 carduri imagini si 44 carduri
actiuni-semne despre viata de cuplu
Cele 99 de carduri imagini descriu scene din viata cuplului, simbolizand sentimente, dorinte, nevoi,
conflicte si modele de vindecare care apar in continuumul relatiei de
cuplu. In cooperare cu Ofra Ayalon, zecilor de ani de experienta in terapia si
consilierea de cuplu le este adaugata mana talentata a Marinei Lukyanova care a pictat
aceste imagini. Folosind semnele, cele 44 carduri actiuni sugereaza idea unui drum plin
de diverse trairi, drum pe care cuplul il parcurge. Cardurile transpun viziuni, sentimete,
ganduri si actiuni vii. Ca parte a genului OH, cardurile TANDOO pot fi considerate metaforice si pot fi interpretate intro multitudine de feluri. TANDOO este un instrument
cu adresabilitate personala si profesionala. Poate fi combinat cu
oricare alt set din seria OH.

10 x 15 cm
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RESILIO – 99 de carduri-imagini despre stres
și reziliență plus 44 de carduri cu animale

10 x 15 cm

Cele 99 de carduri imagini pot reflecta stresul vieţii de zi cu zi și pot
dezvălui posibilităţi pentru relaxare. Presiunile zilnice pot
fi un elixir stimulent al vieţii sau pot deveni o povară dureroasă ce duce la stări de
indispoziţie, tristeţe și chiar la boală. Cum putem găsi resursele proprii pentru a ne
despovăra? Cele 44 de carduri cu imagini de animale simbolizează calităţi ce ne pot
ajuta să descoperim și să ne întărim rezilienţa. Metaforic, ele oferă sprijin emoţional
și / sau conceptual. Toate cele 143 de carduri viu colorate au fost pictate de versatila
artistă cehă Emilie Marti - ea pictează în culori de apă. La fel ca toate cardurile noastre, RESILIO poate fi combinat cu alte seturi de carduri din colecţia
OH. Poate fi folosit cu sine, de exemplu pentru scrierea în
jurnalul stresului. În context profesional, RESILIO poate fi un instrument nondogmatic
pentru sprijin – un mod nepărtinitor
și liber de judecăţi de valoare - pentru evocarea poveștilor interioare
ale individului.

PERSONA - 77 de carduri-portrete si 33 carduri
de interactiune. Portrete din intreaga lume
PERSONA furnizeaza materiale pentru un numar nelimitat de jocuri de rol in care actorii sunt
oameni din intreaga lume. Cine sunt aceste persoane? Ce fac ei? Ce vor...? Folosind
PERSONA apare oportunitatea de a intalni - prin joc si imaginatie - persoane de
diferite culturi. Punctele de pe cardurile de interactiune indica numarul de carduriportrete care se folosesc, sagetile reprezinta interactiunea acestora. Jucatorii aduc
caracterele la viata, lumea devine mai mica odata ce viata devine mai complexa, tarile
mai populate. Culturile invata sa interactioneze, sa renunte la prejudecati si sa inteleaga ce inseamna toleranta.

10 x 15 cm

PERSONITA - 77 Portrete de copii si tineri
si 44 carduri situationale
Cele 77 de portrete reprezinta copii si tineri din intreaga lume, din diferite culturi. Figurile situationale din cele 44 de carduri aduc miscarea,
evocand propriile povestiri interioare despre grupuri si familie. Cardurile PERSONITA
indeamna la joc si la asocieri din memorie sau create de fantezie, copiii si tinerii din
intreaga lume devin vecini, prieteni, context in care comunica si leaga relatii interpersonale.

10 x 15 cm
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SAGA - 55 carduri-povestiri:
Povesti si Basme
Autorul a pictat in aceasta serie caractere, scene si obiecte din
povestiri din viata reala, fiecare card invita la calatorie
in lumea povestilor, fanteziei, visului si magiei. Se pot
folosi pentru a povesti sau a scrie propriile povestiri, exsersand abilitatile creative - in
sesiunile de consilierei sau training, in grup, cu prietenii, in familie, la scoala sau in
organizatii.

10 x 15 cm

MYTHOS - 55 carduri-povestiri.
Mituri si legende
MYTHOS este ultima colectie de carduri creata de Ely Raman. Cele 55 carduri aduc portrete si scene din lumea miturilor si reprezentarii in imagini a modelelor si tipologiilor. La modul cel mai simplu MYTHOS inspira imaginatia si este de asemenea un
bun complement pentru alte serii de carduri-povestiri. Incita la joaca si sunt pline de
suprize, fiecare poveste este una noua, conturata de cel care o spune. MYTHOS pot fi
folosite si in combinatie cu SAGA, 1001 si SHEN HUA.

10 x 15 cm

1001 - 55 de carduri-povestiri.
Descoperind 1001 de povesti
Artistul canadian Andrée Pouliot a creat acest pachet minunat de
carduri. 55 picturi delicate prezinta minunile si miticul
Orientului. 1001 renaste in fiecare dintre noi arta de a spune povestiri. Fiecare card
este o poarta deschisa catre o multime de asocieri, un covor magic care ne poarta in
calatorii nebanuite. Cu 1001 putem noi insine fii inventatori de povestiri unde totul
este posibil si nici o poveste nu se repeta.

10 x 15 cm
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SHEN HUA - 55 carduri - povestiri despre
China veche, “Imperiul central”
Aceste carduri au fost pictare de artista Peking, Han
Wei. Folosind un stil traditional chinezesc in culori pe baza de apa, ea a adus impreuna o colectie de obiecte, scene si personalitati care inspira istorisirea de povestiri.
Imaginile din SHEN HUA sunt originale legendelor si miturilor Chinei vechi: cu sa
fara cunostinta despre povestirile actuale utilizatorul ajunge sa exprime propriile
asocieri si sa creeze propriile povestiri, sa deschida noi drumuri creative interioare.

10 x 15 cm

ECCO - 99 carduri. Picturi abstracte
pentru imaginatie fara limite
In italiana “ecco” inseamna “priveste, priveste!”; acest set de carduri a
fost pictat de J.D. Ellis pentru a invita sa privim cu atentie la coluri, forme, modele.
Nu exista titluri si nici intelesuri corecte, fiecare simte si vede ceva diferit. ECCO este
o provocare pentru imaginatie, o ancora spre arta, o poarta spre lumea fanteziei.

10 x 15 cm

HABITAT - 88 carduri. Natura si Oameni
HABITAT sunt pictate de naturistul Christian Gronau;
exprima o gama larga de medii din natura. Unele picturi par documentare, altele mitice, altele serioase, altele nostime. HABITAT - in latina “a fi inerent, a locui, a apartine de...” - invita
la jocul gasirii conexiunilor intre interior si exterior. Cardurile nu prezinta raspunsuri
ci stimuleaza intrebarile despre interconectivitatea dintre lucruri, evenimente, sentimente, trairi, stimuleaza gandirea si sentimente despre interactiunea cu alte forme,
entitati, etc.

10 x 15 cm
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MORENA - 88 carduri-picturi si 22 carduri cu
urme. Povestiri din Padurea Amazoniana
MORENA ilustreaza jungla amazoniana si vietile unor
oameni fericiti. Culorile calde si scenele de dragoste ghideaza utilizatorul in povestirea sau jocul sau. Acest set este potrivit si pentru copii; MORENA inseamna “loc
de origine” in limba locala Xingu. Aceste carduri ajuta utilizatorul sa exporeze si sa
reexperimenteze trecutul.

10 x 15 cm

LYDIA JACOB STORY - 55 carduri - colaje
(editie limitata, cutie neagra)

10 x 15 cm

Artistul alsacian Raymond E. Waydelich face o pasiune din a combina obiecte gasite cu pictura si a crea piesele sale de arta in acest fel. Waydelich a creat cele 55 picturi de pe aceste carduri adaugand propriul simt al
umorului, special suprins pentru aceste intrumente ‘de joaca’.
Dincolo de piesa arta propriuzisa, fiecare pictura din colectia LYDIA JACOB STORY
este un punct de plecare pentru o lumea fantastica, un nou si totodata necunocut loc
populat cu colectii memorabile de animale, oameni, plante si posibile obiecte neanimate. Aduse impreuna in cadrul unor peisaje pline de culoare, textele misterioase si
peisaje surpinzatoare, locuitorii lumii Lydia Jacob ne invita sa cream si sa inventam
alaturi de autorul sau - fantezia utilizatorului poate prelua stafeta
pe care artistul o preda odata cu aceste imagini. Cardurile LYDIA JACOB STORY inspira pe de o parte
la bucuria comtemplarii minunatelor piese
de arta si totodata la declansarea
creativitatii in diverse contexte:
relatarea de povestiri, in teatru,
muzica, dans.

BEAUREGARD - 55 carduri-colaj
(editie limitata, cutie neagra, imprimeu argintat)
Colajele sunt picturi care includ alt fel de ilustratii decat
picturile, aici nu pictura este esenta; functia colajului in sine este compozitia. Cardurile BEAUREGARD sunt aranjamente libere de forme si culori carepot afecta privitorul. Acesta
poate de asemenea merge dincolo de vizualizarea formelor, culorilor - pana la folosirea colajelor pentru exprimarea propriei creativitati. Asocierea spontana poate sa inspire inventia de povestiri, anecdote sau discutii imaginare. Alte raspunsuri la aceste
carduri pot sa isi gaseasca expresia in dans, musica, teatru sau pantomima. Asemenea
colectiei ECCO, BEAUREGARD deschid poarta catre lumea abstracta a artei.

10 x 15 cm
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BOSCH - 65 carduri full-color
(editie limitata, cutie neagra)
Cu picturile sale, Hieronymus Bosch (ca. 1450-1516) a creat
un monument alcatuit din frici, sperante si fantezii ale Europei si erei medievale. Bosch si-a populat creatia cu fiare si creaturi fantastice, cu oameni din timpul si culturile vremii sale.
Cele 65 de carduri de fata reproduc in intregime “Gradina cu delicii”. Privit individual,
fiecare card reproduce o piesa de arta in miniatura - plina cu detalii complexe. De mai
mult de 5 secole opera lui Bosch a inspirat si fascinat deopotriva artisti si iubitori de
arta. Cardurile Bosch pot deschide o noua portita spre lumea sa si pot conduce la o
calatorie printre cele mai faimoase picturi din istoria artei vechi.

10 x 15 cm

TAHITI - 55 carduri - picturi, fragmente
din picturile lui Paul Gauguin
(editie limitata, cutie neagra)
Gauguin (1848 - 1903) a creat imaginea colorata a ultimei parti din viata sa in insulele Tahiti. A
exprimat fascinatia pentru cultura in pictura prin care a cautat sa isi implineasca dorinta
puternica pentru frumos si inocenta autentica. Gauguin a pictat scene de viata cotidiana,
viata la tara, oameni, de cele mai multe ori femei. Imaginile din TAHITI sunt bogate in
poezie - cele 55 de carduri sunt fragmente din cele mai fru- moase picturi ale autorului sunt o invitatie la calatorie in fantastica lume a marilor de sud; TAHITI captiveaza ochiul
atent la detalii si ne invita sa extindem istorisirile catre propriile fantezii.

10 x 15 cm

QUISINE - 55 carduri
cu 110 alimente

7,5 x 11 cm

Oriunde este viata oamenii se bucura de
preparatele culinare. Cu QUISINE utilizatorii devin bucatari. Artisul grafician Anke
Siebert a inclus pe fiecare card cate doua
ingridiente alimentare - din care utilizatorul
alege ingridientele pentru crea feluri de
mancare. Utilizatorii pot “gati” impreuna
sau pot povesti despre procesul si rezultatele preparatelor lor. Atentie: QUISINE este
un set care creaza pofta de mancare!

CLARO

55 de carduri go
ale
pentru crearea
propriilor
imagini
Cardurile CLARO
au partea din
spate lucioasa si
partea din fata
mata, nelucioasa
. Puteti colora
sau picta pe aces
te carduri folosind instrumente
de arta la proria alegere. Prop
riile dvoastra
desene sau pictu
ri devin astfel la
fel de folositoare
in activitati ca
si imaginile din ce
lelalte seturi
de carduri.
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„Strawberries Beyond My Window“
“Capsunile de dincolo de fereastra mea”
(136 pages, 4 colour section)

Waltraud Kirschke investigheaza in aceasta carte istoria si cadrul de devoltare a cardurilor
de asociere. Sunt prezentate jocuri si activitati, fiecare avand descriere unica, se discuta activitatile inclusiv in cadrul mai larg al genului de instrumente. Sunt incluse detalii practice,
exemple si testimoniale de la utilizatorii cardurilor OH, din mediul privat sau de afaceri, din
diferite tari si culturi.

The Power of OH

Puterea lui OH, O Cale catre Crestere, Introspectie si Aprecierea
Propriei Persoane si a Celor din Jur
Power of OH are 200 de pagini dedicate cardurilor OH si este creata de Adam Bourgeois.
Cuprinzand o biografie extinsa, cartea are trei parti: in prima autorul discuta despre cardurile OH si lumea auto-descoperirii interioare (constient, inconstient si arhietipuri); partea
a doua si a treia prezinta 176 de carduri si comentarii despre fiecare, discutand mituri, povestiri, istorie si simboluri universale care pot fi reprezentate de imaginile din acestea. Exista
spatii libere prin care aceasta carte poate deveni jurnal al propriilor descoperiri.
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