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Complexo, vou despertar em você as suas boas e más
emoções. Comigo você vai aprender amar e odiar. Em
alguns momentos, pensará que é de você mesmo que
estou falando, pois, como eu, você vive muitos conﬂitos
internos e nem sempre tem respostas para todos.
Muito prazer, eu sou Patrick! Você não me conhece e talvez
nem queira. Minha história pode não interessar, mas, com
certeza, vai ensiná-lo a se conhecer melhor. Pode ser que
este seja um bom caminho para o autoconhecimento e
busca das respostas que você tanto precisa.
Vivemos em uma eterna luta interior!
Sinopse:
Vivemos em uma eterna luta interior, buscando o melhor
caminho para nossas vidas. Entretanto, nos deparamos
com várias escolhas e dúvidas, qual é o caminho certo
ou errado? Aﬁnal, qual é a nossa natureza?
Patrick demora muitos anos para conhecer seus vários
Eus. E ainda mais tempo para identiﬁcar seus valores e
descobrir qual é a sua missão nessa vida.
Nesse período de descoberta, entre erros e acertos,
enche sua sacola com uma coleção interminável de
escolhas equivocadas, que desencadeiam um efeito
dominó em sua vida.
Suas escolhas o conduzem a caminhos repletos de
desgraças, que acabam por testar seus limites ao extremo.
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