FRÅGA DR. LIFE
Så många människor har existerat,
varför lever jag just nu?// SamDman
För att du är The Chosen One. Precis
som Neo i Matrix, Harry i Harry Potter
eller Frodo i Sagan om Ringen
behövdes just då, så har olika krafter
samverkat för att skapa dig just här
och nu. Lycka till på ditt äventyr!
Var Jay Z verkligen otrogen mot
Beyoncé?// BabyBluish
Sanning, den verkliga frågan är har
Beyonce varit otrogen mot Jay Z.
#beautyandthebeast
Varför är The Kardashians så
stora?// willynilly
Tror inte dom är så stora faktiskt. Dom
verkar vara runt 1,60 max.
Vad kan man göra för att inte
svettas sönder i sina vinterkläder i
kommunaltrafiken?// JOJO
Guuuuuurl, you tell me. I be sweating
in these streets. Om du kommer på en
lösning är du välkommen att skicka in
den. Tack på förhand!
Varför får man finnar?// A
För att livet vore för enkelt annars. Alla
måste ha något att överkomma.
Natten följer efter dagen och dagen
följer efter natten, hur kommer det
sig?// MoNo
Det är den så kallade 'Circle of Life'.
För vidare förklaring hänvisar vi till
'Lejonkungen, Dinsey, 1994'.

Varför måste man sova varje dag?//
Didem
För att kroppen och hjärnan ska få en
paus från det systematiska förtrycket
som präglar verkligheten vi lever i. Vi
möts i drömmarna, ses snart.
När kan jag vara mig själv?// Aras
I Westworld har jag hört. Bjud med mig
när du åker.
Vad är meningen med livet?/ /Alan
Enligt serien 'Habib - Meningen med
Livet' är meningen med livet att vara
snäll å glad.
Hur kan man få en person att sluta
snarka?// Narre
Du kan tyvärr inte få en person att
sluta snarka, om du inte råkar vara
sömnterapeut. Allt handlar om att
somna innan personen som snarkar
somnar. Så med precis tajming och
noggrann planering borde du klara dig.
De kvällar personen hinner somna
innan dig rekommenderar jag att du
unnar dig hotell eller annan tillflykt.
Tips - spara kvitto och kräv ersättning
av personen!
Varför envisas folk med att yttra sig
om att sådant som är deras åsikt
men som kränker andra?//
Jordgubben
Det känns som att det kan ha hänt
något specifikt här. Men kom ihåg att
vissa barn tappas på huvudet och blir
omplåstrade med privilegier.
Om man går ner 10 kg i vikt, blir
jorden 10 kg lättare då?// Dietisten
Nej, det verkar som om jag har tagit på
mig dom 10 kg istället…

Varför gör vi det så svårt för folk att
lyckas?// Av
Vi? Vi har inte gjort någonting. Blanda
inte in mig i det här. Du har lyckats i
min värld. I can't speak for anyone
else.

Lights målgrupp är kvinnor. Stay woke,
stay blessed.

Hur undviker man att få fettigt hår
under mössor/hattar och sånt på
bästa sätt?// N
Jag vet inte.. men om du spara fettet
kan du börja tillverka tvålar som du
sedan kan sälja till en massa rika
människor. Med pengarna du tjänar
kan du anställa någon forskare som
kan lösa problemet åt dig. Man måste
jobba med sina svagheter inte mot!
Tror krabbor att fiskar kan flyga?//
Mos
Det beror helt på den individuella
krabbans religion.
Vad är egentligen skillnaden mellan
Cola Light och Cola Zero?// egagabh
En gång, för längesen, ställde jag
samma fråga högt rakt ut i luften
framför läsk-sektionen i affären. Jag
var fett trött på livet och alla beslut jag
tagit hela vägen från fruktsektionen
fram till kassan och det här var mitt
sista hinder, mitt sista val, innan jag
kunde gå hem. Då förklarade värsta
woke paret för mig att det är bara ett
ämne som skiljer dom åt. Det finns i
Cola Light och kan orsaka cancer och
jag bah "uuuuuuh????". Tog min Cola
Zero fort som fan och har undvikit Cola
Light som pesten sen dess. Vet inte
om det är sant, men om det är sant så
är det fett fucked up och om det är sant
så är det ännu mer fucked up att Cola
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