
 

 
 
 
 

Een wortelschijfje lijkt exact op het menselijk oog. De pupil, de iris en 
overige lijnen zijn er precies gelijk aan. En JA, de wetenschap heeft aangetoont dat 
wortels de bloedstroom in de ogen enorm bevorderen. Met een verbeterd 
zichtsvermogen als resultaat. 
 
 

Een tomaat heeft vier ‘kamers’ en is rood van kleur. Het menselijk hart is 
tevens rood van kleur en is voorzien van vier (hart)kamers. Meerdere onderzoeken 
hebben aangetoond dat tomaten inderdaad goed zijn voor het functioneren van het hart 
en de kwaliteit van het bloed. 
 
 

Druiven hangen in trossen die de vorm hebben van het hart, waarbij 
iedere druif staat voor een bloedcel. Alle hedendaagse onderzoeken laten zien dat ook 
druiven een vitaliserende werking hebben op het hart. 



 
 

Walnoten lijken precies op menselijke hersenen, maar dan in het klein. 
Walnoten hebben net als de hersenen een linker- en een rechterhelft. Er is tevens 
sprake van een duidelijk onderscheid tussen het bovenste, grotere, gedeelte en een 
kleiner onderste gedeelte. Zelfs de vele rimpels en plooien in de walnoot zijn gelijk aan 
die, die zich in de menselijke neocortex bevinden. Dankzij onderzoek weten we nu dat 
walnoten bijdragen aan de ontwikkeling van meer dan 3 dozijn neuronen die 
verantwoordelijk zijn voor het functioneren van het brein. 
 
 

 Kidney bonen dragen bij aan het herstelproces en het onderhoud van de 
nieren. En ja, ze lijken precies op de menselijke nieren. Sterker nog, ze zijn er zelfs naar 
vernoemd!  (‘Kidney’ betekent nier, in het Engels) 
 
 

Selderij, paksoy, rabarber en anders soorten binnen deze categorie, zien 
er net zo uit als beenderen. Ze zijn smal in het midden en lopen breder uit richting de 
uiteindes (waar bij beenderen de gewrichten zitten). Deze groentesoorten zijn er 
specifiek op gericht de botten sterker te maken en te houden. Menselijke beenderen 
bestaan voor 23% uit natrium, al deze groentesoorten bestaan tevens voor exact 23% uit 
natrium. Als het natriumgehalte in je dagelijkse voeding niet toereikend is, dan haalt je 
lichaam dit uit de reserves die in je botten zitten, met als gevolg dat je botten zwakker 
worden. Deze groentesoorten vullen de natriumreserves in je beenderen weer aan. 
 
 

Aubergines, avocados en peren richten zich op de gezondheid en het 
goed functioneren van de baarmoeder en de baarmoederhals. Ze hebben dan ook 
precies dezelfde vorm als dit vrouwelijke orgaan. Hedendaags onderzoek toont aan dat 
wanneer een vrouw 1 avocado per week eet, er een gezonde balans ontstaat in de 
hormoonspiegel. Tevens stimuleren deze vruchten de verbranding van overtollig gewicht 
na de zwangerschap en dragen ze bij aan de preventie van baarmoederhalskanker. En 
hoe diepgaand is dit?...Het duurt exact negen maanden voor een avocado om van 
bloesem te rijpen tot een vrucht! Verder zitten er meer dan 14.000 fotolytische 
chemische bestanddelen in al de bovengenoemde vruchten. Voor uw beeldvorming; De 
moderne wetenschap heeft tot op de dag van vandaag nog maar 144 van al deze 14.000 
bestanddelen bestudeerd en benoemd. 
 
 



Vijgen zitten vol met zaden en hangen gedurende het groeiproces twee 
aan twee. Vijgen verhogen de beweeglijkheid van de mannelijke zaadcellen. Daarnaast 
zijn vijgen verantwoordelijk voor een toename in het aantal zaadcellen, wat de kans op 
onvruchtbaarheid aanzienlijk vermindert. 
 
 

 Zoete aardappelen zijn precies zo gevormd als de alvleesklier en dragen 
bij aan een gezonde bloedsuikerspiegel. 
 
 

Olijven helpen de gezondheid en de functie van de eierstokken te 
verbeteren. 
 
 

Grapefruits, sinaasappels en andere citrusvruchten lijken exact op de 
melkklieren van de vrouw. Deze vruchten dragen bij aan het goed functioneren van 
zowel de borsten als de lymfeklieren. 
 
 

Uien zien er nagenoeg hetzelfde uit als lichaamscellen. Hedendaags 
onderzoek toont duidelijk aan dat uien de aanwezige afvalstoffen uit de lichaamscellen 
‘opruimt’. Verder produceren uien tranen die de buitenlaag van het hoornvlies helpen 
schoon te houden. Kortom; Ze hebben een reinigende werking op de ogen, Niet 
wegvegen dus! 

 

Voor meer informatie over voeding en gezondheid, ga naar: 

http://www.remnantofgod.org/health.htm 
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