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Sepertinya baru kemarin saya bermain bola basket, baseball dan sepak bola.
Saya tidak mengkhawatirkan hal lainnya selain siapa yang akan memenangkan
permainan, selalu mencoba memperoleh strategi-strategi menang untuk
membawa kami agak tenang.
Demikian Hari-Hari Itu!
Tampaknya seperti hari-hari itu tidak akan pernah berakhir; namun secepat harihari itu mulai, mereka berakhir. Ketika rekan-rekan tim saya dan saya bertanyatanya apa yang akan kami lakukan selanjutnya, seluruh kehidupan kami melintas
di depan kami. Selama berbagai permainan kompetisi tersebut, kami belajar
bekerja sama sebagai sebuah tim untuk menang, dan entah, tidak satu pun dari
kami menyukai kekalahan.
Meskipun sementara terjatuh, kami selalu bangkit, menepis celana kami dan
bergerak maju tanpa tahu ke mana itu akan membawa kami.
Untungnya, kami semua selamat. Banyak yang mengambil jalan termudah untuk
memperoleh penghasilan, membeli rumah dan membina keluarga. Yang lainnya
mengambil jalan yang jarang dilalui, kadang-kadang tidak berhasil. Saya
memutuskan “bekerja untuk orang” itu membosankan, jadi saya pergi mengejar
setan dan bayangan saya sendiri ketika masih muda.
Tentu saja, hal-hal membingungkan dan penuh tantangan, tapi saya selalu
berhasil untuk bangkit dan kembali ke perlombaan. Dan, seperti dikatakan dalam
musik, “What a long, strange trip it’s been”! (betapa suatu perjalanan yang
panjang, yang aneh!)
Demikian Hari-Hari Itu!
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Sekarang di musim gugur kehidupan saya, saya menemukan diri saya dalam
pertarungan terbesar! Ini bukan hanya pertarungan saya, tapi Pertarungan
Dunia! Saya kini menemukan diri saya sendiri merenungkan kembali ajaranajaran saya dan apa yang telah saya pelajari, dan yang saya maksud bukan
sekolah.
Saya maksud teman-teman baik di sepanjang jalan, banyak yang masih ada,
yang menggandeng tangan saya, menuangkan saya sejumlah Martini di bar lokal
dan melanjutkan mencerca saya terus-menerus sampai hal-hal tertentu
menembus dalam kepala saya.
Ada seorang pelatih basket dan istrinya yang membawa saya ketika saya pindah
jauh dari rumah saya untuk bermain bagi tim universitas. Dan, tentu saja, ada
banyak pengusaha yang pada waktu itu melihat sesuatu dalam diri saya yang
tidak pernah saya lihat sendiri. Ironisnya, sekarang saya melihat dalam diri orang
lain kualitas-kualitas yang sama yang terlihat pada saya.
Karena itu, saya ingin memberi mereka kesempatan untuk mencapai kebesaran
mereka, seperti yang dilakukan pengusaha-pengusaha untuk saya. Saya tidak
sabar untuk mengulurkan tangan saya kepada mereka dan tersenyum sambil
melihat mereka tumbuh sebagai individu-individu ke dalam kebesaran mereka.
Itu Akan Menjadi Hari-Hari!
Saya duduk di sini menulis Kata Pengantar, dan Anda telah mendengar semua
itu sebelumnya. Sekarang Anda perlu tindakan!
Tindakan secara tepat adalah apa yang sekarang saya menaruh hati dan jiwa
saya ke dalam saat ini, sehingga kita akan dapat melintasi rintangan,
mendapatkan surat ditandatangani, dan menyediakan batang-batang setelah
lebih banyak hal yang harus dilakukan.
Group K akan terus secara penuh semangat berjuang untuk mendapatkan akunakun itu dibuka bagi semua orang, terutama bagi orang Indonesia yang secara
loyal telah menjaga mereka selama lebih dari 80 tahun. Mereka berhak layak
beristirahat, hadiah untuk semua yang telah mereka lakukan.
Tidak seorang pun, dan maksud saya tidak seorang pun pernah datang kepada
mereka dengan satu sen di tangan untuk berterima kasih kepada mereka karena
telah menyimpan dengan aman akun-akun itu untuk periode yang sedemikian
panjang. Kebanyakan memalingkan kepalanya dan berjalan pergi bahkan
meskipun mengetahui karma bisa menjadi suatu yang kejam dan menggigit
mereka. Para sesepuh telah menunggu dengan sangat sabar untuk waktu yang
tepat di mana mereka dengan bijaksana tahu itu datang.
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Sekarang setelah 80 tahun, waktu bergerak cepat bagi kita semua, dan apa yang
kita selalu ketahui apa yang akan terjadi:
INI WAKTU KAMI!
Secara keseluruhan, selama saya menempuh perjalanan, itu telah berhasil
membawa saya berurusan dengan presiden-persiden negara asing, raja-raja dan
ratu-ratu, bahkan Vatikan dan Paus Yohanes Paulus ke-2 sebelum ia dibunuh
oleh Paus Hitam atau Yesuit, bersama dengan berbagai kementerian di seluruh
dunia, dan para pimpinan bisnis dunia.

Sri Paus Kita
Keyakinan bahwa ini adalah jalan yang begitu panjang sulit untuk didaki adalah
benar, tapi bahkan lebih sulit untuk bertahan di puncak ketika Anda tiba di sana.
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Sri Paus Mereka
Akhirnya, dan yang paling penting, saya ingin semua orang tahu bahwa saya
tidak pernah akan bisa melakukan ini sendirian. Tim saya, Group K, telah
menjadi fantastis dan menunjukkan karakter dan ketahanan sedemikian rupa.
Mereka tidak hanya mitra-mitra yang menakjubkan, tetapi juga mereka adalah
orang-orang yang luar biasa. Oleh karena itu, biarkan dunia tahu mereka tak ada
bandingannya dan tetap teguh dalam membebaskan setiap orang dari obligasi
mereka.
Beberapa telah datang dan pergi, tetapi mereka semua telah meninggalkan
kesan abadi. Terima kasih Tuhan karena orang-orang yang demikian
mengagumkan telah datang ke dalam hidup saya! Saya harus selalu
menyertakan Group K saat saya melangkah ke depan, karena tanpa mereka,
saya tidak akan beruntung dengan begitu banyak yang masih harus dilakukan.
Ini adalah Hari-Hari Ini!
https://youtu.be/B2gHijwgwqs
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