
Riktlinjer för användandet av Martinus citat och symboler på internet 
 

Här nedan beskrivs hur man kan använda Martinus texter och symboler på nätet och samtidigt följa 

upphovsrätten. 

 

Citat 

Du är välkommen att använda kortare citat av Martinus, så länge du anger källhänvisning (Martinus 

namn och gärna verkets titel samt kapitel- eller styckenummer). 

 

Exempel på korrekt användande av citat: 

 

Var och en som har för avsikt att närma sig de högre och ädlare medvetandezonerna måste absolut 

frigöra sig från sina tendenser till att känna intolerans eller ovilja mot andra väsen. 

 Martinus: Livets Bog 1, st. 165 

 

Om du vill använda längre citat, ska du fråga Martinus Institut (MI) om lov, och du ska dessutom 

ange: © Martinus Institut 1981. 

 

Symboler 

Martinus hade speciella krav på, hur och i vilka sammanhang man kan använda symbolerna. 

Därför ska du alltid fråga MI om lov, så vi kan värdera om ditt användande av en symbol följer riktlin-

jerna, som bland annat innebär: 

 

• Martinus symboler ska visas i sin ursprungliga form, innehåll och färgsammansättning och utan 

skrift eller annat på symbolen. Symbolerna ska visas i sin helhet och alltså inte som avgränsade de-

taljer av helheten. 

 

Direkt under symbolen ska anges: 

 

• © Martinus Institut 1981 

• martinus.dk 

• Symbolens nummer och titel (enligt Den eviga världsbilden) 

• En hänvisning till det ställe i Den eviga världsbilden där symbolen förklaras 

 

Martinus egen symbolförklaring kan hittas på martinus.dk (men ännu inte på svenska) – till exempel,  

danska: http://martinus.dk/da/dtt/index.php?bog=68&stk=20&pkt=10 

engelska: http://martinus.dk/en/ttt/index.php?bog=62&stk=20&pkt=10 

 

Symbolen kan gärna – utöver hänvisningen – följas av en symbolförklaring i överensstämmelse med 

Martinus egen förklaring. Du kan själv formulera den, eller du kan fritt använda de symbolförklaringar 

som finns i förkortad form på: http://martinus.dk/sv/symbolerna 

För svenska symbolförklaringar, gå till den svenska webbplatsen på martinus.dk. 

 

För mer utförliga riktlinjer, se: http://martinus.dk/sv/symbolerna/anvaendning-av-citat-och-symboler 

 

 

 

 

 

 
 

  

file://///users/lennartpasborg/Documents/%20LP%20projekter/Martinus/M%20formidling/Citater%20og%20symboler%20på%20sociale%20medier/Linket%20til%20Martinus'%20egen%20symbolforklaring%20kan%20findes%20nederst%20på%20siden%20for%20hvert%20enkelt%20symbol%20på%20martinus.dk%20(fx:%20http:/martinus.dk/da/dtt/index.php?bog=68&stk=20&pkt=10).


Exempel på ett korrekt användande av en symbol: 

 

 
  © Martinus Institut 1981 martinus.dk 

Symbol 20. Syndernas förlåtelse 

 

En fullständig symbolförklaring på danska på nätet kan ses i Martinus: Det evige Verdensbillede, bog 

2 – http://martinus.dk/da/dtt/index.php?bog=68&stk=20&pkt=10. 

 

En kort kompletterande symbolförklaring kan till exempel vara: 

Symbolen visar den humana förmågans utveckling. Alla våra handlingar får konsekvenser som kan 

verka tillbaka på oss i vårt nuvarande eller kommande liv (de orange-färgade ödesbågarna). Som en 

följd av våra lidandeerfarenheter kommer vi i stigande grad att undgå att göra andra (och oss själva) 

något ont. Ödesbågarna kommer att drabba oss mindre och mindre hårt eller genomgripande. Till sist, 

när vi har uppnått tillräcklig insikt och erfarenhet, kommer vi vara helt beskyddade mot de återvän-

dande ödesverkningarna. Det kallas "syndernas förlåtelse". 

 

Generellt 

 Du ska fråga Martinus Institut om du vill offentliggöra annat än citat av Martinus. 

 Du för gärna länka till Martinus texter, symboler, ljudföredrag och filmer på martinus.dk 

 Om du har fått tillåtelse av MI, är det en bra idé att tillfoga: "Martinus Institut har gett tillåtelse till 

att använda [symboler eller citat][datum]". 

 Är du osäker, så skriv till info@martinus.dk. Då säkerställer vi tillsammans, att skyddandet och 

förmedlingen av Martinus verk sker på bästa sätt i överensstämmelse med Martinus önskan. 

 

Vad är upphovsrätt? 

En konstnär eller författare får inte timlön, medan personen i fråga skapar sitt verk. I stället ger upp-

hovsrätten möjlighet att tjäna pengar på det färdiga verket. Samtidigt skyddar upphovsrätten konstnä-

rens ensamrätt att bestämma över vad som ska ske med verket, och hur det får användas. 

 

En konstnär/författare kan överlåta sin upphovsrätt helt eller delvis. Martinus har överlåtit hela sin upp-

hovsrätt till Martinus Institut. Det betyder bland annat att MI har ensamrätt att publicera Martinus verk. 

 

Lagen om upphovsrätt förklarar och reglerar användandet av upphovsrätten 

(http://retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164796 – danska). 
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