Se svým strádáním se svěř Sally
Seznamte se se senzačním sdělením slovenského sexuologa, sira Stana Slnka:
"Sexuální styky stupňují sebevědomí sportovců!" (Sympatický Stano Slnko sepsal spoustu
spisů: Smějeme se sebeukájení, Sám sobě sexuálním společníkem, Soulož snožmo,
Souborné shrnutí skupinového sexu, Svízelný sex sedmdesátníků, Stařecká sexualita,
Strašák sedmnáctého století - syfilis, Strašák současných silnic - syfilis, Snižování
sexappealu strašným strojením, Sexuální soužití se surovou semetrikou, Stručný slovník
sprostých slov spojených se sexem, Sexuální samorost Sade, Stresové sexuální situace,
Symptomy sexuální sklerózy, Sexuální soužití slabozrakých, Sexuální slídilství.)
Sally: Souhlasíte se slovy: Síla sportovce stoupá solidním sexuálním soužitím?
Slnko: Samozřejmě. Sféra sexuálního soužití sportovce silně stimuluje. Sblížení
schlíplého slávistického skokana se svůdnou, sympatickou, seriózní sexy sousedkou se
stává spolehlivým symptomem systematického stoupání sportovcova stavu. Sexuálními
styky sílí sportovcovy svaly, sílí srdce, silně se stupňuje sportovcovo sebevědomí,
sportovec se stává skutečně schopným. Se splněním svých sportovních snů se soustavně
srovnává. Správným sexuálním soužitím se stal slavným sympatický, statný svalovec
Silvestr Stallone, současný sexuální symbol spousty sličných slečen. Stejným stylem
stupňoval sílu svých stehenních svalů skvělý s uperman Sandokan. Sovětské sexbomby
se snaží sexem snižovat sádelnatost svých skeletů.
Sally: Starý socialistický společenský systém soustavně stlačoval sexualitu sportovců
svislým směrem, snižoval smysl sexu. Sexuální starostlivost státu stále stagnovala.
Slnko: Se souborem stanovisek silně souhlasím. Slavné sametové sesazení suverénních
starých senilních, sklerotických, stranických státníků (sexuálních samouků), spojené se
skonem socialismu se současně stalo startem stále sílícího sexuálního skotačení. Senilní
straničtí starci strašně soptili. Scestná, striktní stranická stanoviska stále snižovala součet
sexuálních styků, sexuální soužití sabotovala, sportovci samozřejmě sexuálně strádali.
Sex se stal strašákem. Současný specifický stav sexuality se skoro stabilizoval. Sexuální
svoboda strhla slečnám sporé svršky, shromažďujeme sexyčasopisy, sledujeme striptýz,
svižně střídáme své souložníky, silné sousedky systematicky svádějí své stydlivé subtilní
sousedy, společně se snaží smilnit. Samozřejmě skrytě.
Sally: Skýtá sex stresové situace?
Slnko: Správným sexuálním soužitím sílíme. Scházíme stydlivostí, stejným soužením se
stala svévolná snaha sexuálně se strhnout. Sex se stává strůjcem stresu. Stovky solidních
světových satelitních stanic spoustou svých senzačních sexyprogramů soustavně snižují
soustředění sportovců (skupinový sex straší sportovce svými skutky, sadismus svou
surovostí). Smýšlení se systematicky sytí sexem. Sportovec se stává sklíčeným, svádí
souboj sám se sebou, schází soustředění, sportovec současně silně slábne, sžírá se,
stagnuje, téná, selhává. Strašná sudba se stává skutkem: sportovce sužuje strašný stres.
Situace se stává svízelnou. Sportovec sklesle sedí, slzí, strachuje se. Stresové stavy se
snižují solidním systémem společného stravování se správným složením stravy (smažený
sýr, strouhaný sýr, sunar, svíčková, suché salámy, skopové, studená sekaná, slezina,
sovětský sekt spolu se sladkým sirupem), sluncem, stranickými sjezdy, sokolskými slety,
skripty sociologie, směšnými songy, svižnými spirituály, smyčcovými serenádami,
smradlavým sokolovským smogem. Sovětští sexuologové se snaží svým soustavným
studiem stresových situací stanovit správný součet sexuálních styků sportovce. Se Sověty
samozřejmě spolupracujeme, sovětské studie srovnáváme se svými studiemi, se
spoustou stanovisek sovětských sexuologů souhlasíme.
Sally: Stanovil slavný sedmnáctý sjezd slovenských sexuologů směrnice sexuálního
soužití sportovců?

Slnko: Sedmého srpna sedmdesátsedm skončil sedmnáctý sjezd sexuologů Slovenska.
Souhlasil se schválením směrnice spravující sféru sexuálního soužití starců. Sportovce
sjezd strčil sobecky stranou, sex sportovců svědomitě studoval sedmý sjezd.
Sally: Sdělíte sportovcům stručně slogan sedmého sjezdu?
Slnko: Sloganem sjezdu se stalo sousloví: Snažte se směřovat smilné smýšlení svých
svěřenců správným směrem. Střídmé sexuální soužití se schopným, stabilním
společníkem snižuje stoupající stonavost sportovců.
Sally: Souhlasím! Správné stanovisko!
Se sympatickým slovenským sexuologem, středoškolákem Stanem Slnkem,
spoluzakladatelem Syndikátu sexuologů samostatného Slovenska, střídala slova Sally
Selcmanová. Snažte se spravovat své skutky slovy sexuologa! Střezte se spalujících
sexuálních styků! Svěřte se se svými sexuálními stavy sexuologovi!
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