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Sammandrag: 

I denna artikel så debatterar jag om medicin är nödvändigt, eller inte. (I helhet, för hela arten.) 

Jag refererar till Darwin’s teori angående det naturliga urvalet, och Romarna. 

 

Det naturliga urvalet säger, att för att överleva så måste man ha tur, vara 

intelligent, och att vara stark. Det har alltid varit så, men när Romarnas utvecklig 

av medicin blev exponentiell, så överlevde folk mycket längre. 

Detta är ju bra, på kort sikt. Fler forskare, fler arbetare, folk dör mindre. Bra och 

så, eller hur? Ja visst! 

Men om man ser det från ett större perspektiv, så blir det ohyggligt dåligt för arten, 

i helhet. 

För att, om de svaga och ointelligenta inte filtreras ut, så parar de sig, det blir mer 

idioter och svaga personer, och så får dem barn, och om, och om, och om, igen. 

 

Och eftersom det alltid har varit mer svaga och korkade personer i världen, så blir 

det ju alltid fler svaga och korkade personer. Och tillslut, när de korkade 

personerna gör uppror, så börjar de stötta ut alla smarta och starka personer. Utav 

avundsjuka! Och när de blir utstötta, så vågar ingen att få barn ihop! 

Dumma, intelligent nog att inse att de bör ha barn med någon smart och svag, 

vågar inte att få barn med någon som samhället säger är ”Dum!”, eller ”Ond!”. 

 

Det var ju det som hände med Donald Trump. Han är ett geni, men jätte många 

hatar honom, just därför att han är ett geni! Avundsjuka. 

Och barnet, kanske också bli utstött, o.s.v., o.s.v. Och intelligenta som försöker få 

barn med en idiot, blir nekade! Och ja, smarta och starka personer kan ju bara ha 

barn själv. Men det är för få! Genierna dör ut! 



 

Men nu, under de senaste åren, så har de korkade byggt upp muskler. De har ju 

inget annat att göra! Och nördarna studerar, blir tjocka, svaga, ”töntar”. 

Så: 

• Starka idioter 

• Svaga genier 

 

Dumt, och allt tack vara medicin. Om vi inte skulle ta tag i liv och död, så skulle 

det bara vara starka och smarta människor kvar. Evolution. Naturligt. 

Så vad tycker du? Är medicin bra, eller dålig? 

Både och. 
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