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We gaan niet meer dood. We laten namelijk optimaal voor ons lichaam zorgen. Iedereen heeft een
abonnement afgenomen bij zijn of haar ‘Human Body Operations Center (HBOC)’. Hier wordt
nauwkeurig de status van ons lichaam in de gaten gehouden en actie ondernomen op het moment
dat er afwijkende patronen gezien worden. Dit gebeurt lang voordat we zelf merken dat we ziek
worden.
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Verdubbeling van de kosten
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1 Mercy is een van de vijf grootste gezondheidszorgsystemen in de VS. Mercy biedt acute en specialistische zorg en heeft meer dan zevenhonderd
huisartsenpraktijken, 40 duizend medewerkers en meer dan tweeduizend artsen in dienst. https://mercy.com/
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