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EPÍGRAFE

“That is the simple secret of happiness:
whatever you are doing,
don't let past move your mind;
don't let future disturb you.
because the past is no more,
and the future is not yet.
To live in the memories,
to live in the imagination,
is to live in the non-existential.
and when you are living in the non-existential,
you are missing that which is existential."
Osho
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