Uit de toespraak van de Internationale
President Sri Ram in 1963
De voorzitter van de Indiase afdeling in 1963, mevrouw Radha
Burnier, maakte de volgende opmerkingen bij vragen over het
aantal leden en wat er nodig is om de leden te betrekken bij het
werk:
‘Het zou vrij gemakkelijk voor ons kunnen zijn om leden te winnen
door meer onderhoudende programma’s en door het op allerlei
manieren tevreden stellen van de mensen. Maar dan zouden we niet
werkelijk bezig zijn met het voortzetten van ons werk ...’
Het is noodzakelijk dat de leden begrijpen dat voortdurende
inspiratie alleen maar voort kan komen vanuit de eigen zich verdiepende realisatie van de waarheden van theosofie.
De studie van theosofie moet als geen andere studie zijn, dat wil
zeggen dat die studie niet zou moeten leiden naar alleen maar een
intellectueel inzicht van bepaalde begrippen, maar dat dat inzicht
nauw verbonden moet worden met een innerlijke realisatie van de
waarheden van het leven die in elke handeling tot uiting komt. Een
poging om theosofie zo te begrijpen kan een dagelijks avontuur
worden, interessant en vol inspiratie. De leden zouden aangemoedigd moeten worden dit avontuur aan te gaan en voor inspiratie en
stimulatie niet alleen maar afhankelijk moeten zijn van lezingen en
sprekers.
Als de meerderheid van de leden besluit zich toe te leggen op de
studie en het zich eigen maken van de kennis van theosofie zou
iedere loge zijn eigen energiebronnen hebben en dan zou het probleem van afnemende interesse en veel opzeggingen aangepakt
kunnen worden ...
Het werk van elk serieus lid of hij nu openbare lezingen geeft of
het vuur op een afgelegen plaats brandend houdt, is even waardevol.
Het is aan elk lid om na te denken over de manier waarop hij kan
helpen en het werk van de Theosophical Society inhoud kan geven.
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