Det du ikke vil at mennesker skal gjøre mot deg, det skal heller ikke du gjøre mot
dem.
(Svar: jødedommen, Hillel, Talmud, Shabbath 31a)
Ingen av dere er (sant) troende før dine ønsker for din bror er det du ønsker for
deg selv.
(Svar: islam, Profeten Muhammed, Hadith ifølge al-Bukhari og Muslim)
Alt du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem.
(Svar: kristendommen, Jesus, Matteus 7,12)
Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv.
(Svar: Arnulf Øverland, norsk dikter og en av stifterne av Human-Etisk Forbund)
Tse-kung spurte: «Finnes det et ord som kan tjene som prinsipp for hvordan vi
lever våre liv?» Konfusius svarte: «Det er ‘shu’ – gjensidighet. Gjør ikke mot andre
det du ikke ønsker for deg selv.»
(Svar: konfusianismen, Konfusius, Læren om middelveien, 13.3)
Man skal ikke oppføre seg mot andre på en måte som man selv opplever er
ubehagelig.
(Svar: konfusianismen, Mencius, Mencius VII.A.4)
For det som jeg selv synes er vondt og ubehagelig, er vondt og ubehagelig for
andre også. Hvordan kan jeg da påføre andre noe slikt?
(Svar: buddhismen, skriftet Samyutta Nikaya 5:353)
Et menneske bør vandre rundt og behandle alt levende som han ønsker å bli
behandlet selv.
(Svar: jainismen, skriftet Sutrakritanga Sutra 1.11.33)
Dette er summen av plikter: gjør ikke mot andre det som vil forårsake skade på
deg selv.
(Svar: hinduismen, skriftet Mahabharata, 5: 1517)
Gjør ikke mot andre ting det du vil oppleve som sårende på deg selv.
(Svar: buddhismen, Buddha, Udarna-varga, 5.18)

Så sant jeg er tilregnelig, skal jeg gjøre mot andre som jeg vil at andre skal gjøre
mot meg.
(Svar: Platon, Staten)
Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og
menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot
hverandre i brorskapets ånd.
(Svar: Verdenserklæring om menneskerettighetene, vedtatt av De Forente Nasjoners
tredje Generalforsamling, 10.12.1948, Artikkel 1)
Jeg er ikke en fremmed for noen. Og ingen er en fremmed for meg. I sannhet er jeg
en venn av alle.
(Svar: sikhismen, skriftet Guru Granth Sahib, Ang 1299)
Hvilken type tro kan det være uten medfølelse? Du må føle medfølelse med alle
levende skapninger på jorden. Medfølelse er roten til all tro.
(Svar: hinduismen, Basava, Vachanaas, 247)

