BENZERSIZ ÇAĞRIŞIM KARTLARI
Bu harika kart desteleri kişileri yaratıcılığa ve iletişim kurmaya yönelti-

yor! Hayal gücüne açılan yolda, oyunla kitapların arasında bir yerleri var bu
kartların. Yetişkinler ve her yaştaki çocuk grubuna yönelik bu kartlar hem

bir araç hem de oyun amacıyla kullanılabilir. Sosyal çalışmalardan, terapideki aile oyunlarına, hatta çeşitli sektörlerde yürütülen ekip eğitimlerin-

den, yazım ve tiyatro atölyelerine kadar çeşitli kullanım alanlarından söz

edebiliriz. Kısacası herkesin elde edeceği bir şeyler var! İsterseniz tek bir

desteyi kullanın, isterseniz başka destelerle (ya da diğer hepsiyle) bir araya
getirin. Bu kartları yaratıcılık taşları gibi; ayrıca sınırsız varyasyonlarda

kullanmanız da mümkün. Her desteyle oyun oynamak için basit yönergeler
mevcut. Bu seri dünyada 28 farklı dilde üretildi. Şimdi sizlere daha ayrıntılı
bilgi sunalım.

We are dedicated to producing playful tools of high artistic quality
for use in accessing the inner riches of imagination and intuition, of
creativity and expression. The instructions provided with each deck
of cards are by nature undogmatic and allow participants to be
authentic without being evaluated or judged.
OH Kartları – Her birinde 88 kart olmak üzere iki deste.
Birinde resimler, diğerinde sözcükler var
Bir sözcük kartıyla bir resim kartını çerçevelendirerek bu
destenin anlamını keşfe çıkabilirsiniz. Böylelikle 7744 farklı
kombinasyon yaratmanız mümkün. Bunlara dayanarak daha
fazla yorumlama şansı da ortaya çıkıyor. Tek kişilik kullanım için uygun olduğu gibi
çift, aile ya da grup çalışmaları için de uyarlanabilir. OH Kartları ev, okul, klinik ve
kurum eğitim merkezlerinde kullanılabilir. Bugüne kadar 28 dilde basıldı. Bu güzel
kartlar sezgi, hayal gücü, iç-görü ve iletişimi zenginleştirmek için tasarlandı. Dünya
çapında kullanılan bu eşsiz kartlarla kişiler kendilerini ve evrendeki yerlerini anlamaya
çalışıyor. OH Kartlarıyla hem kendinizle hem başkalarıyla iletişime geçebileceksiniz. Bu
çağrışımsal OH kart türünü sanatçı Ely Raman yarattı.

10 x 19 cm
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INUK – 88 round cards plus 10 cutout cards
on the theme “who am I?”
The INUK cards present a companion in play to the existential
questions, “Who am I?” “What makes me how I am?”
Each 88mm circular picture card is a metaphorical
depiction of a situation in which any of us might find
ourselves. Players interpret the pictures by attributing feelings, moods and actions
and so become participants in the scenes. Simultaneously they may catch a glimpse
of their own current inner state. Artist Bai Yilin has enriched the OH-Card genre with
her 88 paintings on the theme of self-discovery and self-determination. The 10 cutout
cards operate as windows, keyholes or magnifying glasses to enhance
and affect our perspectives. An INUK card is surprising if you
place it on an OH word.

10 x 15 cm

COPE – 88 Resim Kartı – Krizden İyileşmeye Giden Yol
Günümüz dünyası barış için yaratabileceğimiz her türlü araca ihtiyaç duyar
hale geldi. COPE kartları Rus ressam, İsrailli terapist ve Alman yayımcının
ortak çabaları sonucu ortaya çıktı. Kartlardaki imgeler, sizleri
hem keder hem de sevincin derin hikayelerine doğru yola çıkartıp
bunları ifade etmemizi ve paylaşmamızı sağlıyorlar. Resimler tablo
tarzında değil ancak olayların duygusal içeriğini yansıtmakta. Çağrışımlar uyandıran özelliğe sahip imgeler değerlerini dünyaya iletiyor. Travmadan iyileşmeye doğru giden yol türlü türlü güzel varyasyonlarla betimlenmiş. Her bir COPE
kartı destesinde kullanıma yönelik örnekler ve travmayı iyileştirmeyle ilgili teorik
bilgi mevcut. COPE kartlarını, bu serinin diğer kartlarıyla birlikte kullanabilirsiniz.

10 x 15 cm

TANDOO – 99 picture cards plus 44 action signs
about life as a couple
The 99 painted images depict scenes of couple-life,
symbolizing feelings, wishes, needs, conflicts,
and healing patterns that emerge in the continuous flow of couple
relationships. In cooperation with Ofra Ayalon, decades of experience in
couple counselling and therapy were added to artist Marina Lukyanova’s gifted
hand when painting the topics covered by this substantial tool.
Using signs, 44 action cards suggest the idea of a roadmap for a couple’s journey of
woe and joy. The cards offer fresh views and thoughts, feelings and actions. True to
the genre of the OH Cards, TANDOO Cards can be seen metaphorically and interpreted
in a multitude of ways. TANDOO is a tool for private and
professional use. It can be combined with every
other OH genre deck.

10 x 15 cm
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Resilio – Stresle ilgili 99 resim kartı
artı 44 hayvan kartı

10 x 15 cm

99 Resim kartları gündelik hayatın stresini yansıtırken rahatlamak için
seçenekleri de açığa çıkartır. Günlük zorluklar hem motive
edici bir kaynak hem de kötü ruh hali, üzüntü hatta hastalıkla bile sonuçlanabilecek
acı verici bir yük olabilir. Kendimizi bu yükten arındırmak için kendi kaynaklarımızı
nasıl yaratabiliriz? 44 Hayvan kartları bizim kendi içimizdeki dayanıklılığı bulmamızı sağlayacak ve bunu güçlendirecek yönlerimizi sembolize eder. Duygusal ve/
veya kavramsal desteği mecazi olarak sağlarlar. 143 Kartın tamamı çok yetenekli
Çek suluboya sanatçısı Emilie Marti tarafından canlı renklerle bezenmiştir. Diğer
bütün kartlarımız gibi, RESILIO setimiz de diğer OH türü kartlarla
birleştirilebilir. Stres günlüğü tutmak gibi kişisel amaçlarla
da kullanılabilirler. Mesleki anlamda, RESILIO
dogmatik olmayan bir yardım aracıdır,
tarafsız, değerlerden uzaklaşmış bir
biçimde insanların kendi içlerindeki
hikayeleri canlandırmalarına
yardımcı olur.

PERSONA – Tüm Dünyadan Yüzler
77 portre kartının yanı sıra 33 etkileşim kartı. Ely Raman’ın
yaratıcısı olduğu bu kartlar sayısız rol canlandırma alıştırmaları için ideal materyali sunuyor.
Canlandırılacak roller de dünyanın her yerinden olabilir. Bu insanlar kimler? Ne
yaparlar? Ne isterler? PERSONA kartlarını kullanarak birçok kültürden insanla oyun
ve hayal gücü vasıtasıyla tanışmak mümkün olacak. Etkileşim kartları üzerindeki
noktalar oynanacak portre kartlarının sayısını gösterir. Oklar ise bunların etkileşimini
gösterir. Oyuncular karakterlere hayat verir. İnsan hayatı daha karmaşıklaşıp ülkelerin nüfusu arttıkça dünyamız gittikçe daha ufalıyor. Kültürler de etkileşimde bulunmayı, önyargıları bir kenara bırakmayı ve hoşgörüyü arttırmayı öğrenmek durumunda kalıyorlar. PERSONA kartları diğer kişilerin gözlerinden dünyaya oyun vasıtasıyla
bakmayı sağlıyor. Ayrıca özellikler, eylemler, tepkiler, duygular
ve özlemle hayal gücüne yatırımı teşvik ediyor.

10 x 15 cm

PERSONITA – Dünyadan 77 Çocuk
ve Genç Portresi ayrıca ilişkilerine
dair 44 durum kartı
Ely Raman ve Marina Lukyanova’nın hazırladığı 77 kart tüm dünya ülkelerinden ve
kültüründen çocuk ve genç insanı temsil ediyor. 44 durum kartı üzerindeki Giacometti’nin (İsviçreli bir heykeltıraş) çizimine benzer figürler portrelere hareket kazandırarak
gruplar ve aileler hakkında iç hikayelerimizi harekete geçiriyor. PERSONITA kartları
hafıza ve hayalden çıkan çağrışımları birbirimizle paylaşmamıza bir davet niteliğinde. Bu renkli kartların yardımıyla yaratıcı kişisel ifadenin uygulanmasının yanı sıra
paylaşılan hayal gücünün ortak zemininde buluşabileceğiz. PERSONITA ile dünyanın
gençleri oyun aracılığıyla katılımcı olan, iletişim kuran ve ilişkilerde bulunan insanların
oturduğu bir mahallede bir araya geliyorlar.

10 x 15 cm
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SAGA – 55 Hikaye anlatımı Kartı :
Hikayeler ve Masallar
Ely Raman’ın hazırladığı 55 resim kartı, karakterleri, sahneleri
ve nesneleri gösteriyor. Bu öğeler hiçbir zaman var
olmamış ve var olmayan bir diyardan. Her kart
bilindik ya da daha önce hiç anlatılmamış bir mit veya masala giden bir başlangıç
noktası. SAGA kartları spontanlık ve sürprizin keyfini yeniden ateş- leyerek çocukluk
hatıralarını da anımsatan bir nitelik taşıyor. İmgeler bir çocukla ya da çocuk olmadan
seyahat etmenizi sağlamakla birlikte sizi hikaye, fantezi, hayaller ve sihrin dünyasına
sokuyor. İster grupla olsun, ister arkadaşlarla ya da işyerinde hikaye anlatma ya da
yazma aktiviteleri yaratıcı becerileri kullanmanın en etkin yollarıdır. SAGA kartları
diğer hikaye anlatma kartlarıyla birlikte de kullanılabilir.

10 x 15 cm

MYTHOS – 55 Hikaye anlatımı kartı:
Mitler ve Efsaneler
MYTHOS, Ely Raman’ın en son yarattığı hikaye anlatımı destesi. Yetenekli ellerinin ortaya çıkardığı mitoloji dünyasından 55 portre detayı ve sahne bulunuyor. Bu imgeler
Ely’nin arketiplerin resimsel temsiline duyduğu uzun yıllara dayanan ilgisini de
yansıtmakta. SAGA kartlarında olduğu gibi MYTHOS kartları da hikayeleri alışılmadık, yeni ve harika biçimlere sokuyor. MYTHOS diğer hikaye anlatımı kartlarını da
tamamlamak için kullanılabilir. Bu kartlarla oynamak hem çok kolay hem de içinde
birçok sürpriz sizi bekliyor. Her hikaye, anlatıcılarının hayal gücüyle şekillenip yeni
bir hikayeye dönüşüyor. SAGA, MYTHOS, 1001 ve SHEN HUA birlikte kullanıma
uygun kartlar!

10 x 15 cm

1001 – 55 Resim kartı Binbir gece Masallarını
Keşfe Çıkmak için
Kanadalı sanatçı Andrée Pouliot muhteşem bir kart destesi yarattı: kart
formatında 55 özel resim Doğu’nun mistik ve olağanüstü
dünyasını yansıtıyor. 1001 kartları hepimizin içinde var olan eski hikaye anlatımı
sanatını uyandırıyor. Her bir kart çeşitli çağrışımların bulunduğu zengin bir geçiş. Her
bir imge de bizi ay ışığının yansıdığı bir odaya taşıyan sihirli halı. Bu odada bir kralın
korku dolu yüreğini güzel olduğu kadar cesur ve bilge bir kadın ele geçirdi. Şehrezat’ın
uykusuz kalarak hayatını kurtardığı sayısız geceyi doldurabilecek kadar 1001 muhteşem masal. 1001 kartlarıyla hemen hemen her şeyin mümkün olabileceği birçok
masalın yaratıcısı olabileceksiniz ve hiçbir masalın bir tekrarı olmayacak. Her karıştırılan kart destesinde olasılıklar kendini yenilemekte ve hayal gücü
kanatlanmakta!

10 x 15 cm
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SHEN HUA – Eski Çin’den (Merkezi Krallık)
hikaye anlatımı için 55 resim kartı
Bu 55 kart Pekinli sanatçı Han Wei’nin eseri. Geleneksel Çin suluboya stilini kullanarak Çin stili hikaye anlatımına ilham vermek adına
nesneleri, sahneleri ve kişilikleri bir araya getirmiş. SHEN HUA’nın çekici imgeleri
eski Çin’in efsaneleri ve mitlerinden çıkmış. İster bu hikayelerden haberdar olalım istersek bunları hiç duymamış olalım yine de kendi çağrışımlarımızla resimlere tepkide
bulunabiliriz ve yepyeni hikayeler yaratabiliriz. Kapalı olarak çektiğimiz bir kart kendi
penceresinden hayal gücü diyarına bir yol olacak. Peşi sıra dizdiğimiz kartlar ise sadece bir kerelik bir olayın yaratılmasına imkan sağlıyor çünkü her hikaye eşi benzeri
olmayan cinsten! Uzak Çin’den gelen SHEN HUA imgeleri bizi yaratıcılığa giden yeni
içsel yollara yönlendiriyor.

10 x 15 cm

ECCO – Hayal gücü için Sınır
Tanımayan Soyut Resimler
İtalyanca’da “ecco”nun anlamı “bakmak” dır. 99 soyut kartı içeren
bu destenin yaratıcısı J.D.Ellis bizleri renklere, şekillere ve desenlere dikkatli bir
biçimde bakmamızı davet ediyor. Burada doğru başlıklar ya da doğru anlamlar
yok. Hepimizin gördükleri farklı olabilir. ECCO, hayal gücümüzü zorlamayı teşvik
ediyor, bu kartlar sanata doğru yol almamızı sağlayan bir çıkış noktası ya da hayal
dünyasına giden sihirli bir halı. Kendi sergilerinizi yaratabil- menizi ve gördüğünüz
imgeleri manzaralar ya da bir hayal ürünü olarak betimlemenizi sağlıyor. Tüm resim
destelerinde olduğu gibi ECCO OH sözcük kartlarıyla ya da diğer türdeki resimlerle
birlikte kullanılabilir. Hatta ECCO imgelerini biraz daha geliştirip kendi daha büyük
resimlerinizi de çizebilirsiniz.

10 x 15 cm

HABITAT – Doğa ve İnsanlara Dair
Naturalist Christian Gronau’nun yarattığı 88 kart
dün- yanın doğal çevrelerini yansıtıyor. Bazı resimler belgesel niteliğinde olup diğerleri mitolojik
kalıyor. Bazıları ciddi, bazıları komik. HABITAT Latince’de bir kişinin ikamet ettiği yer
anlamına gelir. HABITAT kartları da etrafımızdaki bağlantıları oyun yoluyla bulmamızı
sağlıyor. Kartlar cevaplar sunan cinsten değil, bilakis bütün her şeyin birbiriyle bir bağlantısı olduğuna dair sorular sormamızı teşvik ediyor. HABITAT kişisel kullanım için
de grup/çiftlerle kullanım için de yararlı. Kartlar kişilere bu gezegende bizlerle yaşamı
paylaşan diğer türlerle etkileşimimiz hakkında düşüncelere ve duygulara sevk ediyor.
İngiliz şair Francis Thompson’un yazdığı gibi, “Bir yıldızı rahatsız etmeden bir çiçeği
koparmak imkansızdır.”

10 x 15 cm
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MORENÁ – Brezilya Yağmur ormanından
Kabile Hayatına dair 88 Resim Kartı artı
22 Patika Kartı
Ressam Walde Mar de Andrade e Silva yıllardır yağmur ormanlarındaki yerlilerle
birlikte yaşayıp onların resimlerini yapmış bir kişi. 88 Resim kartıyla birlikte ayak izlerinin bulunduğu 22 patika kartı bizleri ormanların ve mutlu insanların hayatlarına
doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Kartların sıcak renkleri ve sevgi dolu sahneleri içimize
işliyor ve oyunumuzu yönlendiriyor. Çocuklar da bu huzur oldu kart destesinden
hoşlanan bir grup. Xingu kabilesinin dilinde MORENÁ’nın anlamı “çıkış noktası/
menşe” dir. Bu kabilenin hayatı işte bu kartlara yansımış. İnsanlığın tarihi klanlarda
ve kabilelerde başladı. Bu kartlar da bu geçmişi yeniden keşfetmemizde bize yardımcı
oluyor. MORENÁ, teknolojinin henüz girmediği ve fethetme
ideallerinin bulunmadığı kabile hayatının güzel resimleriyle hayal gücümüzü harekete geçiriyor.
10 x 15 cm

Lydia Jacob Story – Kartları (Lydia JACOB Hikayesi)
55 karma ortamlı kolajlar. Yaratıcı: Raymond E. Waydelich
(sınırlı baskı, siyah kutu, altın renkli damga)

10 x 15 cm

Raymond E. Waydelich isimli sanatçının bulunan nesneleri resme dönüştürme tutkusu var ve sanatını bu şekilde icra ediyor. Şu zamana
kadar kart boyutunda 55 şaheser yaratarak oyuncu araç tarzına
bu kartlara coşkulu mizahını da kattı. Her biri kendi başına sanat
eseri olan LYDIA ve JACOB Hikaye Kartları, insanların, hayvanların, bitkilerin ve
(belki de) cansız nesnelerin açıkça hatırlanabildiği gerçeküstü bir dünyaya, yeni ancak
hala bilinmeyen bir yere yolculuğa çıkarıyor. Arka fonda canlı manzaraların, gizemli
metin- lerin ve şaşırtıcı haritaların bulunduğu bu kartlarda LYDIA JACOB’un dünyası
bizleri yaratıcısıyla birlikte çağrışımda bulunmaya ve yaratıcılık
göstermeye davet ediyor. Böylece belki de hayalimiz bizi
sanatçının bıraktığı yerden yönlendirmeye
başlayacak. LYDIA JACOB STORY kartları
hem düşünsel bir keyif, hem de güzel
sanat eserleri yaratmak için bizleri
etkilerken hikaye anlatımı, tiyatro, müzik ve dans gibi yaratıcı
faaliyetlere de yönlendirebilecek nitelikte.
BEAUREGARD – Sanatçı Joan Beauregard
tarafından hazırlanmış 55 kolaj (sınırlı
baskı, siyah kutu, gümüş renkli damga)
Boya dışında diğer materyallerin kullanıldığı resme kolaj denir. Yalnız materyal kolajın özünü
oluşturmaz aslında “kolajın tek işlevi kendi kom- pozisyonunu kendisinin yaratmasıdır.” (K.Schwitters) BEAUREGARD kartları biçim ve rengin özgür ruhlu aranjmanıdır. Bu kartlar onlara bakanları derinden etkileyebilir. Bu kolajları ayrıca kişisel
yaratıcı ifadeler için bir çıkış noktası olarak da kullanabilirsiz. Anında çağrışımda
bulunmak, hikayelerin, anektodların ya da hayali yolculuk filminin yaratılmasına
ilham verebilir. Bu canlı kartlara diğer tepkiler dans, resim, müzik, tiyatro ya da pantomimde hayat bulabilir. ECCO gibi, BEAUREGARD kartları soyut resim dünyasına
bir kapı aralıyor. Sözleri olmayan bir şarkıda müzik tek başına da
anlam ifade edebilir. Benzer şekilde, nesne, figür, senaryo ya da manzaranın temsilinden kaçınan soyut
sanat da sadece renk ve biçimle kendine
bakanlara doğrudan erişebilir.

10 x 15 cm
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BOSCH – 65 tam renkli kartların içinde
“Keyif Bahçesi” (sınırlı baskı, siyah kutu,
altın renkli damga)
“Keyif Bahçesi” isimli resmiyle Hieronymus Bosch (1450-1516), Orta Çağ’da Avrupa’nın korkularını, umutlarını ve hayallerinden yola çıkarak bir şaheser oluşturmuş. İmgelerin diliyle
hikaye ustası olan Bosch yaratıcılığını muhteşem canavarlar ve yaratıklarla süslemiş.
Ayrıca o döneme ve kültüre ait insanları da eklemeyi unutmamış. “Keyif Bahçesi” 65
Bosch kartının her birinde ince ayrıntıları bulunan minyatür şaheserler var. Kartlı
(puzzle) yap-boz parçaları görünümünde olan bu kartlarda (91 x 52 cm. ebatıdna) tek
imgeler birleşmiş bir yapıya bürünüyor. 500 yıldan fazla bir süre Bosch’un çalışması
hem sanatçılara hem sanatseverlere ilham vermiş ve onları büyülemiştir. BOSCH
kartları onun dünyasına yeni bir kapı aralayarak bizleri de Batı sanat tarihinin en
ünlü tablolarından birine yolculuğa çıkarıyor.

10 x 15 cm

TAHITI – 55 Resim kartı, Paul Gauguin ́nin
South Sea Tablolarından parçalar içeriyor
(sınırlı baskı, siyah kutu, altın renkli damga)
Paul Gauguin (1848 - 1903) yaşamının daha sonraki döneminde yarattığı canlı eserleri uzaktaki Tahiti
adalarında oluşturmuş. Kültüre olan hayranlığını tablolarına aksettirmiş ve güzellikle
gerçek masumiyete olan güçlü özlemini gidermeye çalışmış. Günlük hayat, kırsal kesim ve
insanlar (çoğunlukla kadınlar) olan kesitler yaratmış. Şiir bakımından zengin olan imgelerde ahenk de çok açık ortada. Çalışmanın özünde cennetin hakim olduğu görülüyor. Bu
55 kart sanatçının en güzel tablolarından seçildi ve bakanları Güney Denizlerine bir yolculuğa çıkarıyor. Gauguin’nin motiflerine dayalı olarak kendi hikayelerimizi yaratabiliriz.
Büyük bir mozaiğin şaşırtıcı parçaları olan TAHITI kartları bu kartlara bakanların gözünü
ele geçirip bizleri de yaratıcılığımıza yönlendiriyor.

10 x 15 cm

QUISINE – 110 Yemek çeşidinin bulunduğu 55 Resim Kartı

7,5 x 11 cm

İnsanların yaşadığı her yerde yemek hazırlanır ve yemekten keyif alınır. Güzel bir
yemeği takdir etmeyen biri yoktur herhalde. QUISINE ile oyuncular aşçı oluyorlar.
Grafik sanatçısı Anke Siebert, her karta
iki çeşit yemek koymuş. Bunların içinden
oyuncular yemekler için kendi malzemelerini seçiyorlar. Elinde 3 kartı olan herkesin
kombinasyon için 8 olasılığı oluyor. İster
üç öğünlü yemekler, ister piknik olsun,
ister 5 yıldızlı bir ortam ya da açık havada
bir yemek olsun her şey olasılık dahilinde.
Oyuncular birlikte yemek pişirebilirler ya
da sırayla hazırlık süreçlerini ve sonuçları
anlatabilirler. Dikkat edin: QUISINE iştah
açıcı bir oyun – kartların icadtından bu
yana en iyi ordövrler.

CLARO

Kendi Resimle
rinizi
Yaratmanız içi
n 55 Boş Kart
CLARO kartlarını
n arka
kapakları lake, ön
leri ise verniksiz beyaz. Kendi
seçtiğiniz resim
materyalleriyle bu
kartları boyayabilirsiniz. Kend
i çizimleriniz
ve resimleriniz en
az diğer kart
desteleri kadar oy
una davet edici
nitelikte olacak.
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„Strawberries Beyond My Window“

The Book

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

A Path to Growth, Insight, and Appreciation of Self and Others
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 personal 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 comments 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.
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