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Det är med stor glädje vi presenterar lekfulla och inspirerande verktyg 
för att locka fram de inre rikedomar av fantasi, kreativitet, intuition och 
uttryck som finns inom oss alla. De instruktioner, som följer med varje 
kortlek, är menade enbart som riktlinjer för hur korten ska kunna an-
vändas med tanke på att varje deltagare ska känna sig fri utan att behöva 
bli bedömd eller utvärderad av någon annans tolkning.

CARDS OF ASSOCIATION - EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER

En serie bildkort som kreativa arbetsredskap med hög konstnärlig kvalité, avsed-
da att öppna vägar till källsprången för fantasi, intuition, kreativitet och läkande 
uttryck. Dessa vackra kortlekar stimulerar kreativitet och kommunikation. De är 
en korsning mellan spel och bok – en färggrann språngbräda som ger fantasin 
vingar. De är samtidigt ett redskap och ett spel för vuxna och barn i alla åldrar. 
Användningsområdet är brett och omfattar allt från terapeutiskt /socialt arbete 
och terapi till sällskapsspel, från samarbetsövningar inom industri till kurser i 
författande och teater. Alla är vinnare! Varje enskild kortlek kan användas i sig el-
ler som spel med någon eller alla av de övriga, ett slags klossbygge av skapande. 
Variationsmöjligheterna är obegränsade. Lättföljande instruktioner för skilda 
användningsområden medföljer varje kortlek. Serien finns tillgänglig världen runt 
på 28 språk. Vi står gärna till tjänst med fler upplysningar.

10 x 19 cm

The OH Cards – Två kortlekar om 88 kort vardera –  
en med bilder, en med text

Rama in ett bildkort med ett textkort och utforska styckets 
innebörd. 7744 kombinationer är möjliga och långt fler tolk-
ningar. Använd korten på egen hand, eller tillsammans i par, 
familje- eller gruppvis. OH-korten används i hushåll, skolor, kliniker och centra för 
personalutveckling. De vackra korten är utformade för att befrämja intuition, fantasi, 
insikt och kommunikation. Världen runt använder människor dessa kort för att vinna 
självinsikt och insikt om den egna platsen i världsalltet. OH-korten är skapade för att 
sätta dig i samklang med dig själv och din omgivning. Konstnären Ely Raman födde 
med OH-korten denna typ av associationskort.
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INUK - 88 runda kort plus 10 utskurna kort 
med temat ”Vem är jag?”

INUK-korten fungerar som en samtalspartner i spel med de 
existentiella frågorna, ”Vem är jag?” ”Vad gör mig till 
den jag är?” Varje 88 mm cirkelrunt bildkort är en 
metaforisk skildring av en situation där någon av oss 
kan befinna sig. Spelare tolkar bilderna genom att tillskriva dem känslor, stämningar 
och handlingar för att bli involverade i scenerna. Samtidigt kan spelarna få en glimt 
av sitt eget nuvarande inre tillstånd. Konstnären Bai Yilin har berikat OH-Card-
genren med sina 88 målningar på temat självupptäckt och självbestämmande. De 10 

utskärningskorten fungerar som fönster, nyckelhål eller förstoringsglas 
för att förbättra och påverka våra perspektiv. Ett INUK-kort 

överraskar dig när du placerar det på ett OH-ord. 

10 x 15 cm

10 x 15 cm

COPE – 88 bildkort – från kris till läkande

Dagens värld behöver alla tänkbara hjälpmedel till inre frid. COPE-korten 
är ett kollektivt projekt av en rysk bildkonstnär, en israelisk terapeut och en 

tysk förläggare. Bilderna hjälper oss finna inre berättelser om 
lycka och glädje, och att uttrycka och dela med oss av dem. Bilder-
na återger inte händelser utan förmedlar snarare stämningar. Deras 
terapeutiska värde är redan bevisat världen runt. Vägen från trauma till 
läkning framställs i en mångfald av vackra varianter. Med varje COPE-lek medföljer 
en handledning med exempel på tillämpning och trauma-läkandets teoretiska bak-
grund. COPE-korten fungerar även bra i kombination med övriga titlar i vår kortserie.

10 x 15 cm

TANDOO – 99 bildkort med 44 handlingskort  
om livet som ett par        

De 99 målade bilderna skildrar scener från livet i ett par-
förhållande, symboliserar känslor, önskningar, 
behov, konflikter och de helande mönster som uppstår i en parrelations 
kontinuerliga flöde. Korten är framtagna i samarbete med Ofra Ayalon, som 
har lång erfarenhet av parrådgivning och behandling, och med konstnären Marina 
Lukyanova som med begåvad hand målat de teman som ingår i detta betydelsefulla 
verktyg. Genom att använda de 44 handlingskorten uppstår idén om en färdplan för 
ett pars resa i glädje och sorg. Korten erbjuder fräscha åsikter och tankar, känslor och 
handlingar. Som övriga kort i OH-kortsgenren, kan TANDOO-korten ses metaforiskt 

och tolkas på många olika sätt. TANDOO är ett verktyg för privat 
och professionellt bruk och kan kombineras med alla 

andra kortlekar i OH-genren.
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10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

RESILIO – 99 bildkort om stress och motståndskraft  
inklusive 44 djurkort

De 99 bildkorten återspeglar den stressiga vardagen och avslöjar möjlig-
heter till avkoppling. Dagliga påfrestningar kan vara både 
en stimulerande livselixir och en smärtsam börda som resulterar i dåligt humör, 
upprörda känslor eller sjukdom. Hur kan vi hitta våra egna resurser för att avlasta 
oss? De 44 djurkorten symboliserar egenskaper som kan hjälpa oss att upptäcka och 
stärka vår motståndskraft. Metaforiskt, ger de känslomässiga och / eller begrepps-
mässigt stöd. Alla de 143 livfullt färgade korten är målade av den mångsidiga tjeckiska 
akvarellkonstnären Emilie Marti. Liksom alla våra kort, kan RESILIO kombineras 

med andra kortlekar i OH-genren. RESILIO kan användas enskilt, 
exempelvis för att föra en stressdagbok. I ett professionellt 

sammanhang, kan RESILIO vara ett odogma-
tiskt verktyg för att utan värderingar hjälpa 

till att framkalla människors inre 
berättelser.

PERSONA – Ansikten från hela världen

77 porträttkort och 33 interaktiva kort av Ely Raman är un-
derlag för oräkneliga rollspel där deltagarna föreställer människor från hela världen. Vilka är dessa 

människor? Vad gör de? Vad önskar de? PERSONA-korten ger genom lek och fantasi 
möjlighet att träffa människor från andra kulturer. Prickarna på de interaktiva korten 
anger antalet porträttkort som ska spelas. Pilarna anvisar deras samband. Deltagarna 
ger rollfigurerna liv. Vår värld tycks krympa när människors liv blir allt mer kom-
plicerade, länder allt mer befolkade. Kulturer måste lära sig att samarbeta, överge 
fördomar och förstärka tolerans. PERSONA-korten inbjuder till att lekfullt sätta sig in 
i andra människors situation, att utforska dem med fantasins hjälp, finna gensvar och 
förstå känslor och längtan.

PERSONITA – 77 porträtt av barn och  
ungdomar från hela världen, plus 44  
situationskort om deras släktskap

77 porträtt av Ely Raman och Maria Lukyanova föreställer barn och ungdomar från vår 
världs alla länder och kulturer. De Giacometti-liknande figurerna på 44 situationskort 
hjälper oss att ge porträtten liv utifrån våra egna inre tankar om grupp- och familje-
tillhörighet. PERSONITA-korten är en inbjudan till ett lekfullt utbyte av associationer 
sprungna ur minne och fantasi. Inspirerade av dessa färggranna kort kan vi genom 
inlevelse finna samhörighet samtidigt som vi övar vår kreativa uttrycksförmåga. PER-
SONITA-korten sammanför världens unga i ett grannskap där vi lekfullt kan deltaga, 
kommunicera och skapa relationer.
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10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

SAGA – 55 berättande kort –  
skrönor och sagor

Dessa 55 kort målade av Ely Raman föreställer figurer, landskap 
och föremål från ett land som aldrig fanns men alltid 
finns. Varje kort är en språngbräda in i bekanta säg-
ner och sagor och till skrönor som aldrig tidigare berättats. SAGA-korten återväcker 
glädjen i det omedelbara och överraskande och minnen av barndomens drömmar. 
Bilderna inbjuder er till att resa med eller utan barn, in i en värld av saga, fantasi, 
drömmar och förtrollning. Muntligt och skrivet berättande är härliga sätt att öva 
skapande färdigheter i grupp, med vänner, familjevis, på arbetet.

MYTHOS – 55 berättande kort - 
myter och legender

MYTHOS är namnet på Ely Ramans senaste kortlek. De 55 målningarna avbildar detaljer 
och landskap ur myternas värld. Bilderna återger även Elys långtida intresse för av-
bildning av arketyper. Likt SAGA-korten är MYTHOS-korten till för att fabulera fram 
nya, undersköna och förunderliga historier. De inspirerar fantasin, helt enkelt. MYT-
HOS är ett underbart tillskott till våra övriga berättande kortlekar. De är lätta att 
spela och fulla av överraskningar. Varje historia är säregen, skapad av den enskilda 
berättarens fantasi. SAGA, MYTHOS och 1001 kan användas i kombination.

1001 – 55 kort för att upptäcka tusen  
och en historier 
 
Kanadensaren Andreé Pouliot har illustrerat vår senaste kortlek – v55 

kort som återger Orientens trolska och sägenomspunna 
värld. 1001 väcker hos oss berättarkonstens urgamla konst. Varje kort är en lönndörr 
som öppnats till ett rum fullt av associationer. Varje kort är en flygande matta som 
återför oss till den månbelysta kammare där en kungs förskrämda hjärta varsamt 
bemäktigas av en kvinna lika modig och klok som vacker. Genom att fylla sömnlösa 
nätter med fantastiska berättelser höll sig Scheherezada vid liv ännu en dag – och den 
därpå följande natten av fabulerande. Med 1001 kan vi bli skapare av historier där allt 
är möjligt och ingen historia den andra lik. Var gång leken blandas förnyas möjlighe-

terna – fantasin får vingar! 1001 kan användas i kombination med 
SAGA och MYTHOS.
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HABITAT – Natur och människa 

88 bildkort av naturmålaren Christian Gronau avbildar 
ett brett omfång av Jordens naturtyper. Vissa bilder förefaller vara dokumentära, andra snarast 

mytiska, vissa allvarliga, andra skämtsamma. HABITAT ( ”Boplats” på latin) inbjuder 
oss till att lekfullt finna samspel med vår omgivning. Korten ger inga svar, de stimule-
rar till frågor om alltings samband. HABITAT kan användas enskilt, i par eller grupp 
för att väcka tankar och känslor om vårt samspel med planetens övriga livsformer. Den 
engelska lyrikern Francis Thompson skrev: ” Man kan inte plocka en enda blomma 
utan att rubba en stjärna.”

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

SHEN HUA – 55 bildkort för berättande  
från kejsartidens gamla Kina

Dessa 55 kort är målade av Han Wei, en konstnä-
rinna från Peking. I traditionell kinesisk akvarellstil har hon samlat föremål, landskap 
och figurer ur vilka vi kan finna inspiration till att berätta historier. SHEN HUAS 
tilltalande bilder emanerar ur det gamla Kinas legender och myter. Med eller utan 
kunskap om de egentliga sagorna kan vi lockas till egna associationer och berättelser 
utifrån bilderna. Varje kort väljs slumpvis ur leken och blir ett fönster in mot ens egen 
fantasi. En berättelse utvecklas när de dragna korten läggs i följd. Varje historia är 
säregen, en unik företeelse. SHAN HUA-bilderna från det fjärran Kina kan leda in oss 
på nya vägar till skapande.

ECCO – Abstrakta målningar för  
fantasi utan gränser

”ECCO” betyder på italienska ”Se upp! Akta dig!” Denna kortlek om 99 
abstrakta kort målades av J.D. Ellis i syfte att få oss att skärskåda färger, former och 
mönster. De saknar titlar och uttalade innebörder. Alla ser vi dem olika. ECCO är en 
utmaning för inlevelse, ett avstamp in i konst; en flygande matta in i fantasins värld. 
Skapa en egen utställning. Beskriv intrycken som landskap eller drömmar. Precis 
som övriga kortlekar går ECCO bra ihop med OH:s textkort eller med bilder från 
andra kortlekar i serien. ECCO-bilderna inbjuder till och med till att vi lyfter dem 
vidare och målar eller ritar egna bilder.
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10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

MORENÁ – 88 bildkort plus 22 spårkort om 
stamliv i den brasilianska regnskogen

Walde Mar de Andrade e Silvia har levt med regnsko-
gens ursprungsbefolkning och avbildar sedan dess deras värld. 88 bildkort plus 22 
spårkort med fotspår tar oss på färd genom djungeln in i ett lyckligt folks vardagsliv. 
De varma färgerna och kärleksfulla scenerierna fångar oss och vägleder vårt spel. 
Barn älskar det fridfulla i denna kortlek. ”Morena” betyder ”hemvist” på stammen 
Lingas språk, vars liv avbildas på dessa kort. För inte så länge sedan levde merparten 
av mänskligheten i stammar och klaner. De här korten hjälper oss att återupptäcka 
detta förflutna. MORENA väcker ömsint vår fantasi med sina vackra målningar av ett 
stamliv utan modern teknik och krigiska ambitioner.

LYDIA JACOB STORY – 55 blandade collage  
av Raymond E, Waydelich (Begränsad upplaga  
i svart låda med guldstämpel)

Konstnären Raymond E. Eaydelich från Alsace gillar att kombinera färg med 
upphittade föremål för att komponera sina konstverk. Han har 
skapat 55 mästerverk i kortstorlek, kryddade med hans egen 
säregna humor, speciellt för denna genre av lekvänliga redskap. Förutom att vara ett 
konstverk i sig, är varje kort i LYDIA JACOBS HISTORIA en startramp in i en sällsam 
värld. En ny, okänd plats befolkad av en minnesvärd samling människor, djur, växter 
och (möjligen) kluriga föremål. De sammanförs mot en fond av levande landskap, 
gåtfulla texter och häpnadsväckande kartor. Alla väsen i Lydia Jacobs värld inbjuder 

oss till att associera och fabulera i kapp med deras skapare. Vår 
fantasi kan ta över där konstnären satt punkt. LYDIA 

JACOBS HISTORIA kan inspirera till både 
njutbart begrundande av förtjusande 

konstverk, likväl som till aktivt ska-
pande i form av muntligt berät-

tande, musik och dans.

BEAUREGARD – 55 collage 
av Joan Beauregard (Begränsad upplaga 
i svart låda med silverstämpel)

Collage är bilder av annat material än bara färg. ”Materialet i sig är inte det viktigaste. Collagets 
enda funktion är kompositionen i sig” (K. Schwitters). BEAUREGARD-korten är 
frigjorda arrangemang av färg och form som kan göra djupt intryck på betraktaren. 
Förutom ögonfägnad kan dessa collage verka som avstamp för eget kreativt uttryck. 
Spontan association kan inspirera till fri fabulering, anekdoter eller inre bildflöde. 
Gensvar på korten kanske tar sig uttryck i måleri, dans, musik, teater eller pantomim. 
Likt ECCO öppnar BEAUREGARD dörrar till den abstrakta konsten. ”I en melodi 
utan ord uttrycker musiken ensam meningen.” På liknande sätt väcker den abstrakta 

konsten, i avsaknad av avbildat föremål, figur eller landskap, 
direkt betraktarens gensvar genom färg och form.
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QUISINE – 55 bildkort med  
110 matingredienser

Var än människan bor så lagas och avnjuts 
mat. Vem uppskattar inte ett gott mål mat? 
Genom QUISINE blir de spelande kockar. 
Grafikern Anke Siebert har på varje kort 
avbildat två matingredienser. Av dessa sät-
ter sen deltagarna samman rätter. Den som 
sitter med tre kort på hand har redan åtta 
kombinationsmöjligheter. Det kan bli en 
trerätters middag, en matsäck; miljön kan 
vara femstjärnig eller i det fria. Allt är fritt 
fram. Deltagarna kan samarbeta eller i tur-
ordning berätta om tillagning och resultat. 
Varning! QUISINE är en aptitretare. Den 
bästa förrätten sen kortspel uppfanns.

10 x 15 cm

10 x 15 cm

7,5 x 11 cm

BOSCH – ”Lustarnas trädgård.” 65 färgkort  
(begränsad upplaga i svart låda med guldstämpel) 
 
Med sin målning ”Lustarnas trädgård” skapade Hieronymus 
Bosch (ca 1450 – 1516) ett monument över rädslor, förhoppningar och fantasier i det medeltida 

Europa. Bosch var en bildspråkets mästare som befolkade sin skapelse med makalösa 
vidunder och fantasiväsen, likväl som med de samtida människor vars medvetande 
hyste alla dessa tankar och bilder. De 65 korten i BOSCH återger ”Lustarnas trädgård” 
i sin helhet. Varje kort uppenbarar mästerstycket i varje detalj. Korten kan läggas 
som ett pussel (91 x 52 cm). De enskilda bilderna växer åter ihop till en enhetlig 
komposition. Boschs verk har fängslat konstnärer och konstälskare i drygt fem sekler. 
BOSCH-korten kan öppna nya dörrar till denna värld och vägleda oss genom en av 
den västerländska konsthistoriens mest berömda målningar.

TAHITI – 55 bildkort – delar av Paul Gauguins  
målningar från Söderhavet (begränsad upplaga  
i svart låda med guldstämpel)

Paul Gauguin (1848-1903) skapade sina senare lysande konstverk på den avlägsna ön Tahiti. Han 
uttryckte sin fascination för dess kultur i målningar som sökte fullända hans längtan 
efter skönhet och oskuld. Han målade vardagsbestyr, landsbygden och människorna, 
främst kvinnor. Verken präglas av djupt lyriska motiv och en påtaglig närmast paradisisk 
frid. Dessa 55 kort, valda delar av hans vackraste målningar, är en inbjudan till en resa 
i fantasin till Söderhavet. Vi kan skapa våra egna berättelser utifrån Gauguins motiv. På 
TAHITI-korten fångas, likt fängslande delar av en större mosaik, åskådarens öga av detal-
jer och låter vidga dem med vår egen skapande fantasi.

55 tomma kort för att skapa dina egna bilder

CLARO har färgglada vaxade baksidor och vita ovaxade framsidor. Ni kan färglägga eller måla korten med valfritt ma-terial. Era egna bilder blir lika spelbara som övriga kortlekar.

CLARO
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En 200-sidig arbetsbok för OH-kort av Adam Bourgeois, komplett med 88 OH-bilder i 
mini-format, utförlig bibliografi och index. Boken består av 3 delar. I del 1 diskuterar Adam 
OH-korten och utforskningen av jaget – det medvetna, under- medvetna och arketyper. 
Denna avdelning banar väg för del 2 och 3, som handlar om de 176 OH-korten, och hans in-
sikter och kommentarer kring varje enskilt kort utifrån myter, sagor, muntlig tradition och 
universella symboler. Det finns utrymme för egna anteckningar, varmed boken blir en privat 
loggbok över dina inre upptäckter.

ThE PowEr of oh
Arbetsbok för oh. En väg till mognad, insikt och uppskattning  
av dig själv och andra

Författaren Waltraud Kirschke utforskar associationskortens historia. Varje spel med sitt 
särskilda tema sätts i sitt sammanhang i genren i stort. Boken vimlar av praktiska övningar 
och exempel, plus erfarenheter från en rad kortanvändare, såväl lekmän som yrkesfolk från 
många skilda länder och kulturer. En fördjupning i konsten att använda associationskort. 
Det här är en viktig vägledning för alla användare av titlarna i denna genre.

Booken om denna unika genre av redskap för lek

„Strawberries Beyond My Window“
„Jordubbar under mitt fönster“


