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             పే్రరణా లేఖ  

 

ప్రియమ ైన  స్నేహితులారా,  సహచరులారా, సహవాసులారా  

2020   సవాళ్ల తో  కూడిన  సంవతసరం  

చీకటి మబ్బులు ఒకచోటికి చేరుతూ , మీ కుట ంబ్ం, స్నేహితులు, సహవాసులు, పి్ప్ంచం మొతత ం  పి్జలకు సవాళ్లల  విసురుతుంటే , మేమబ మీకు 
భరోసా ఇవాాలని అనుకుంట న్నేమబ,మేమబ మీతో ఉన్నేమబ . మీ సమసయలే మా సమసయలు . 

ఒక వ ైప్ు పి్సుత త   ప్రిస్రి తులలో  కరచనలనం, ఆలంగనం చేయలేని పి్సాేరధకమ ైనప్ుుడు,  ఎవరో ఒకరి  హృదయం, ఆతమను “ సురిశంచడం" 
తప్ుకుండన సరియ ైనది, ఆహ్వానించనల .అదే ఎంత క ంత ఇంటరనేషనల్ థియేటర్ ఇనిటిటయయట్ సభబయలు , పి్దరశన్న కళాకారులు చేస్రంది, అలా 
ఎన్నే  చేసతత నే్ ఉంటారు, ఇంకా ఇట వంటి ఆధ్నయత్మమక సురశ ఇప్ుటికంటే ఇప్ుుడు ఎకుువ  అవసరం . 

మీ ఆలోచన్న శకితని, సృజన్నతమకతని  ఉప్యోగించి,మనం  రంగసిల కళ్ల దనారా  పి్జల దగగ రకు చేరటానికి క తత  మారాగ లను కనుక్ుండి . మనం 
క తత  మారాగ ల దనారా ప్రలల లు, తెలయని వారు, పె్దద వారు, వికలాంగబలు , ఒంటరిగా ఉనేవారు, నిససహ్వయల దగగ రకు చేరాల . మనం క తత  ప్దధ తుల 
తో  అన్నరోగయంగా ఉనేవారిని, బ్ాధను అనుభవిసుత నే వారిని , యబవకులు, వృదుధ లు , ఎవర ైతే జ ైలులోల  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, 
తోలుబొ్ మమలాటగాళ్లల  ,ఎంట వంటి పి్దరశన్నకారుల ైన్న, పైె్కి ఎగస్ర ప్నిరణ కలగించనల . 

మీ ఊహ్వశకితని ఉప్యోగించి కళ్ల దనారా ఇతరుల ఆతమలను సంతృప్రత   ప్రచండి . మీ సృజన్నతమకతను ఉప్యోగించి కళ్ల దనారా  ఇతరులలో  
వ లుగబను నింప్ండి . 

ఇంటరనేషనల్ థియేటర్ ఇనిటిటయయట్ కారయదరశక అధి్కారి  తరచుగా మరినిే పి్చురిత  వారాత  లేఖలతో   - తెలయచేయటానికి, మబఖయమ ైన 
ప్రలుప్ులను  ప్ంప్రంచటానికి , మాకు మీరు  ప్ంప్రంచిన  ఇతరులతో పాటించిన ఉతత మమ ైన ప్దధ తులను మాతో ప్ంచుక్వటానికి, సౌకరయం 
కలుంచి,  ఈ సమయంలో బ్లమ ైన భరోసా ఇవాటానికి  మీతో చేరువగా ఉంటారు . 

దయ చేస్ర  సురక్షితంగా,ఆరోగయంగా ఉండండి . మీ కను చతప్ు మేరలో ఉనే ఇతరులకు  మీ ఊహ్వశకిత, అవసరమ ైన చరయలతో సహ్వయం చేయండి 
.ఇలా దయ చేస్ర  ఈ పి్ప్ంచం  మీకు, మీ సహచరులందరికీ  ఒక మంచి గమయంగా తయారు చేయటానికి మీ ఊహ్వశకితని వినియోగించండి .  

 

శుభ నమసాురమబలతో  

 

మహమమద్ సైె్ఫ్ ఆల్ అఫ్ుం                                                                             టోబియాస్ బియాంక్న్  

అధయక్షులు, ఐటీఐ                                                                                               డీజీ , ఐటిఐ  


