ПРЕПОРОД У СЕОСКОЈ КУЋИ МАЈЕ ВОЛК
Маја Волк тврди да је њен претходни живот био убитачан и да јој је рак послат како не
би прерано умрла од инфаркта. Избавила се живом храном. Већ осам година једе биље и
семење које залива хладно цеђеним уљима и сасвим је здрава. Њена храна није, како
месоједи замишљају, оскудна, штавише...
Живом храном до здравља и радости
„Постоје само две врсте хране“, каже Маја, „мртва и жива. Кувана и пресна. Кад ставите
кувану шаргарепу у земљу, ништа не никне, а кад ставите пресну, нешто никне. Једући сирову
храну, у организам уносите живе биљне ћелије, са ензимима (витаминима), који нестају при
термичкој обради, а они су носиоци свег блага, и кад њих нема, тело троши своје,
метаболичке ензиме, којих има ограничено, те кад их потроши, умре. Просто речено, једући
живу храну, продужавате живот.
Ми смо једини облик живота на Земљи који термички обрађује своју храну, и
једини толико болесни. Једини смо сисари који, кад престану да сисају мајчино млеко,
пређу на крављу сису, и то за цео живот! Животиње немају остеопорозу нити проблем са
калцијумом, јер калцијума има свуда. Те болести изазива кравље млеко, прављено за теле,
које има и рогове и копита, и за годину дана треба да нарасте са 40 на 200 кила. У њему има
казеина, материје од које се прави туткало и лепак. Али, млечна индустрија, моћна као и
остале прехрамбене индустрије, одмалена нас учи да је кравица добра…
Деведесет одсто токсина које уносимо у себе долази од меса (од земљишта,
сточне хране, до антибиотика, вештачких боја, итд.), а само десет одсто од прсканог воћа и
поврћа. Али, добробит живих ћелија јача имуни систем толико да се он без проблема
бори са тих 10 одсто токсина.
Зар није чудно то што бринете о гориву које стављате у свој аутомобил, па чак и о
храни за свог љубимца, много више него што бринете шта трпате у себе? А наше гориво је
једноставно – кисеоник, вода, сунце. Биљке су једине које могу директно да претварају
Сунчеву енергију у материју, и када једете живе биљке, добијате ту Сунчеву енргију. И
то ћете одмах осетити. Нема подочњака, нема умора, кожа вам блиста, сјаји се, нема
бубуљица, нема тврдих пета, грубих лактова, целулита, веница, ожиљци нестају као руком
однети. Крв вам се већ после три недеље, као и метаболизам, тако среди, да више ни
кијавицу не можете да добијете…“

А ћевапи?
Поједини из Препорода су се питали зар човек заиста може заувек да остави ћевапе?
У селу Бабе смо се уверили: Маја ништа није оставила! Укусне ћевапе и пљескавице
прави од орашастих плодова и не гризе је савест што их једе по врућини. Ужива и у шлагу,
пудингу, мајонезу, воћном јогурту, пуњеним паприкама и пици, а њен напитак за буђење –
Волкано, кудикамо је укуснији од кафе.
Слаткиши се у Бабама једу сваког дана, јер нису штетни, напротив. Тамне, укусне
палачинке без брашна премазују се сировим џемовима и кремовима заслађеним урмама. Ух,
каква лепота и слобода! Једе човек слатко и по навици мисли како копа себи гроб, па се озари
кад му сине да није тако!
Маја се не оптерећује комбинацијама, једе све, „у дугиним бојама“. Пошто јој се све
слаже у глави, слаже се и у стомаку. Да ли је у праву? Па ето, излечила се од тешке болести,
осам година је сасвим здрава, ни кијавицу није имала.
Жива храна је најбољи антидепресив. Није тешко ћевапе прежалити, него вам је жао
месомане кад помислите какве све раскошне укусе никада неће пробати. Ми смо пробали и
обрадовали милијарде својих ћелија храном коју воле. Непца уживају, а ћелије срећне. Најзад
смо их се сетили.
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