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ప్రేరణా లేఖ

ప్రియమైన స్నేహితులారా, సహచరులారా, సహవాసులారా
2020 సవాళ్ల తో కూడిన సంవతసరం
చీకటి మబ్బులు ఒకచోటిక ి చేరుతూ , మీ కుట ంబ్ం, స్నేహితులు, సహవాసులు, ప్ిప్ంచం మొతత ం ప్ిజలకు సవాళ్లల విసురుతుంటే , మేమబ మీకు
భరోసా ఇవాాలని అనుకుంట న్నేమబ,మేమబ మీతో ఉన్నేమబ . మీ సమసయలే మా సమసయలు .
ఒక వైప్ు ప్ిసత ుత ప్రిస్ి త
ర ులలో కరచనలనం, ఆలంగనం చేయలేని ప్ిసాేరధక మైనప్ుుడు, ఎవరో ఒకరి హృదయం, ఆతమను “ సురిశంచడం"
తప్ుకుండన సరియైనది, ఆహ్వానించనల .అదే ఎంత క ంత ఇంటరనేషనల్ థియేటర్ ఇనిటిటయయట్ సభబయలు , ప్ిదరశన్న కళాకారులు చేస్రంది, అలా
ఎన్నే చేసత తన్ే ఉంటారు, ఇంకా ఇట వంటి ఆధ్నయత్మమక సురశ ఇప్ుటిక ంటే ఇప్ుుడు ఎకుువ అవసరం .
మీ ఆలోచన్న శకితని, సృజన్నతమకతని ఉప్యోగించి,మనం రంగసి ల కళ్ల దనారా ప్ిజల దగగ రకు చేరటానికి క తత మారాగలను కనుక్ుండి . మనం
క తత మారాగల దనారా ప్రలలలు, తెలయని వారు, ప్ెదదవారు, వికలాంగబలు , ఒంటరిగా ఉనేవారు, నిససహ్వయల దగగ రకు చేరాల . మనం క తత ప్దధ తుల
తో అన్నరోగయంగా ఉనేవారిని, బ్ాధను అనుభవిసుతనే వారిని , యబవకులు, వృదుధలు , ఎవరైతే జైలులోల ఉన్నేరో , ఎవరు ఒంటరిగా ఉన్నేరో ,
కుంగబబ్ాట తో ఒంటరిగా ఉన్నేరో, ఎలా ప్నిరణ కలగించనలో కనుక్ువాల .
ఇంటరనేషనల్ థియేటర్ ఇనిటిటయయట్ సభబయలు, స్నేహితులు సృజన్నతమకతకు, ఊహ్వశకిత లో నిప్ుణబలు . మీరు ఉన్నేరు, మీరు ఉంటారు. ఇప్ుుడు
నటీమణబలు, నట లు, న్నటక దరశకులు , గాయకులు, సంగీతకారులు, కథకులు, నృతయ కళాకారులు ,కవులు, రచయతలు,అనుకరణ చేస్నవారు,
తోలుబ్ొ మమలాటగాళ్లల ,ఎంట వంటి ప్ిదరశన్నకారుల ైన్న, ప్ెైక ి ఎగస్ర ప్నిరణ కలగించనల .
మీ ఊహ్వశకితని ఉప్యోగించి కళ్ల దనారా ఇతరుల ఆతమలను సంతృప్రత ప్రచండి . మీ సృజన్నతమకతను ఉప్యోగించి కళ్ల దనారా ఇతరులలో
వలుగబను నింప్ండి .
ఇంటరనేషనల్ థియేటర్ ఇనిటిటయయట్ కారయదరశక అధ్ిక ారి తరచుగా మరినిే ప్ిచురిత వారాత లేఖలతో - తెలయచేయటానికి, మబఖయమైన
ప్రలుప్ులను ప్ంప్రంచటానికి , మాకు మీరు ప్ంప్రంచిన ఇతరులతో పాటించిన ఉతత మమైన ప్దధ తులను మాతో ప్ంచుక్వటానికి, సౌకరయం
కలుంచి, ఈ సమయంలో బ్లమైన భరోసా ఇవాటానికి మీతో చేరువగా ఉంటారు .
దయ చేస్ర సురక్షితంగా,ఆరోగయంగా ఉండండి . మీ కను చతప్ు మేరలో ఉనే ఇతరులకు మీ ఊహ్వశకిత, అవసరమైన చరయలతో సహ్వయం చేయండి
.ఇలా దయ చేస్ర ఈ ప్ిప్ంచం మీకు, మీ సహచరులందరిక ీ ఒక మంచి గమయంగా తయారు చేయటానికి మీ ఊహ్వశకితని వినియోగించండి .
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