MAX HEINDEL, ARAUTO DOS DIREITOS HUMANOS
Nenhuma pessoa inteligente
limita o trabalho de outra…
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Max Heindel arauto da Idade do Aquário, escolhido pelos Irmãos
Maiores da Ordem Rosacruz para difundir alguns dos seus
ensinamentos aos seres humanos que os desejem e saibam usá-los.
A área dos DIREITOS HUMANOS é de grande valor para os Irmãos
Maiores, como para Max Heindel.
Assim, no direito à vida, Max Heindel afirma que “Ninguém tem o
direito de deixar morrer crianças defeituosas, antes tudo deve ser feito
para que tenham vida”. Recorda ainda nessa pergunta que lhe foi feita
sobre este tema, que “não há ninguém que não tenha imperfeições, pelo
que devemos vencer os métodos convencionais do que consideramos
como “normal” sob o ponto de vista de suas capacidades físicas e
mentais, reconhecendo que todos temos o direito à vida e que é nosso
dever ajudar os que porventura tenham maiores imperfeições.”
Numa outra pergunta que lhe foi dirigida, sobre o direito do sufrágio
feminino, estava-se, em 1915, Max Heindel respondeu: “ a mulher é
mais idealista e imaginativa que o homem e tem muito interesse por
tudo o que contribua para o aperfeiçoamento da Humanidade… esta
colherá um enorme benefício no dia em que hajam direitos iguais entre
o homem e a mulher.” Mais à frente defende a necessidade de reformas
legislativas que unam toda a Humanidade. Ainda neste campo
esclarece que “ o trabalho feminino deve ser tão bem pago como o
masculino”.
Na sua obra “ MISTÉRIOS DAS GRANDES ÓPERAS”, no Capítulo,
O PÊNDULO DA ALEGRIA E DA DOR DE TANNHAUSER, de
Richard Wagner, escreveu: “… com o decorrer dos tempos, todos
acabarão por aprender que a Humanidade será incapaz de verdadeiro
progresso se não considerar que os direitos da mulher são iguais aos do
homem. Está amplamente provado que, longe de ser inferior ao
homem, a mulher dispõe de qualidades que pelo menos, o iguala.”
Sobre a Liberdade, Max Heindel defende os ideais do rosacruz Angelus
Silesius: “ AQUELE QUE NÃO SE DEDICA A TI, OH! NOBRE
LIBERDADE! NÃO SABE O QUE AMA UM SER HUMANO QUE
AMA A LIBERDADE.”

