– Een lang interview –
De lezer zit in een stoel en
luistert naar het verhaal van Man’s leven.
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Carla Drift

Het boek gaat over het leven van een mens,
maar tegelijkertijd over ieders leven.
Editor

Carla Drift

Man Leben

De voortgang van de Odyssee is te lezen op de weblog van de auteur
Jan van Origo: www.janvanorigo.nl

Een Leven - Een Biografie

Carla is een van de hoofdpersonen in de Odyssey naar “Wie ben jij”.

Man Leben - Een Leven - Een Biografie

Carla Drift is mijn schrijvers naam. Tijdens haar jeugd heeft Carla in het
midden van Zuid Limburg gewoond. Carla studeerde aan de Technische
Universiteit in Delft. Na haar kandidaatsdiploma wiskunde en technische natuurkunde is zij in Amsterdam gaan wonen. Zij heeft aan de Universiteit van
Amsterdam een studie in de menswetenschappen met lof afgerond. Na haar studie heeft zij lange tijd veld onderzoek verricht op vele plaatsen op de wereld. De
laatste 20 jaren van haar leven heeft zij zich vooral bezig
gehouden met onderzoeken naar misdrijven tegen de mensheid in opdracht van
verschillende werkgevers. De onderzoeken hebben geresulteerd in een groot
aantal invloedrijke publicaties.
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“Wie ben jij” gaat over jou en mij en over alles dat
met ons in verbinding staat. Zijn jij en ik
verbonden of zijn wij gescheiden? Wat maakt jou
tot degene die jij bent? Wie ben jij voor jouw
geboorte en wie zal jij zijn na jouw overlijden?
Besta jij zonder heelal? Hoe ben jij bewust van
jezelf? En hoe zijn anderen zich bewust van jou?
Wij gaan op zoek naar de weg die jou vormt tot
wat jij bent. Deze zoektocht zal een thuiskeer zijn.
Onze tocht voert van het begin tot nu. Aan het
einde zullen wij terugkijken op onze reis. Wij zien
dat alles in een zucht is volbracht.
Man Leben, Carla Drift en Narrator begonnen de
Odyssee naar “Wie ben jij”. De biografie geeft een
beschrijving van het leven van Man Leben tot nu.

