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Ajanmerkkejä elokuun jälkipuoliskolla 2021 (Covid-huijaus, 
rokotepassi kohti pedonmerkkiä, maailma kiehumispisteessä, 
laittomuuden lisääntyminen, israelilaiset kansanmurhakokeilussa)
– Samuel Korhosen lukijaposti 18.8.2021
Tässä helluntailaisen veljemme Samuel Korhosen (alias Bileamin Aasi) tuore ajankohtainen lukijaposti 
elokuun lopulle 2021. Samuelilla on taas uusia aikainmerkki-suomennoksia, joissa riittää pureskeltavaa 
näihin lopun päiviin. Tallensin nämä artikkelit CEF-kotisivuilleni, joten klikkaa vain seuraavassa 
Samuelin viestissä esiteltäviä artikkeleita, jotka hän liitti postiinsa.

---------------------------

Lähettäjä: Samuel Korhonen <smlkorhonen@gmail.com>
Date: ti 17. elok. 2021 klo 20.45
Subject: Ajanmerkkejä 18.8.2021

Tässä postissa:

• Suomalaisten lääkäreiden ym. Fimealle ja THL:lle 29.7.2021 lähettämä 
huolestunut kirje (klik) mRNA-rokotteiden haittavaikutuksista. [Lue myös tämä. ”Nokialainen” 
huom.]

• Leo Hohmann'in artikkeli Digitaaliset terveyspassit – troijalainen hevonen rahattomaan 
yhteiskuntaan? (klik)

• Pat Franklin'in blogikirjoitus Keskustelu Covid-hoidosta poistettu Youtubesta (klik)

• Todd Hampson'in artikkeli Kiehumispiste (klik)

• Rob Pue'n artikkeli Laittomuus lisääntyy (klik)

• NTEB:n uutinen: LOS ANGELESIN KAUPUNGINVALTUUSTO ÄÄNESTÄÄ 13-0 
LUODAKSEEN ROKOTEPASSIVYÖHYKKEEN, JOKA KIELTÄÄ ROKOTTAMATTOMAT 
BAAREISTA, RAVINTOLOISTA, KONSERTEISTA JA ELOKUVISTA (klik)

• Steve Schmutzer'in artikkelit:

Onko koronarokote pedonmerkki? (klik) 
Virushulluus (klik)

• J W Bryan'in artikkeli Saastuneen veripankin tuplasalaus (klik)

• Geri Ungureanin blogilta: Tri. Vladimir Zelenko puhuu Israelin hasidijohtajille: Israelilaiset 
osallistuvat kansanmurhakokeiluun – miksi rokottaisimme myrkkykuoleman 
pistoksella? (klik) Tri. Zelenko (Trump'in lääkäri) rinnastaa lasten pistämisen lapsiuhriin ja 
valistaa heitä kaikkia, että suurin osa "rokotetuista" (yli 80% väestöstä) tulee todennäköisesti 
kuolemaan kolmen vuoden kuluessa.

On toivottavaa, että mahdollisimman moni lähettäisi näitä posteja eteenpäin totuuden edistämiseksi, 
koska suuri eksytys on jo suuressa määrin vallannut Suomen Siionin.

Bileamin Aasi
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Samuel Korhosen edelliset tämän vuoden lukijapostit tässä blogissa (vanhin ensin):
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kijaposti 1.1.2021)

http://nokialainen.blogspot.com/2021/01/koronarokotteesta-ja-muusta-ennen.html (lukij
aposti 20.1.2021)

http://nokialainen.blogspot.com/2021/02/korona-plandemia-ja-muutos-trumpin.html (lu
kijaposti 11.2.2021)

http://nokialainen.blogspot.com/2021/04/covid-19-rokotteesta-special-alert.html (lukijapo
stit 7.3.2021 & 23.3.2021)

https://nokialainen.blogspot.com/2021/04/koronarokotteiden-petollisuudesta-ja.html (lu
kijaposti 9.4.2021)

https://nokialainen.blogspot.com/2021/05/ajanmerkkeja-kevaalla-2021.html (lukijaposti 
30.4.2021)

https://nokialainen.blogspot.com/2021/06/ajanmerkkeja-toukokuun-lopulla-2021.html (l
ukijaposti 28.5.2021)

http://nokialainen.blogspot.com/2021/07/annatko-maailmanjarjestelman-merkita.html (
lukijaposti 24.6.2021)

http://nokialainen.blogspot.com/2021/07/ajanmerkkeja-kesa-heinakuun-vaihteessa.html 
(lukijaposti 30.6.2021)
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MV-LEHTI

https://mvlehti.net/2021/08/05/poikkeuksellisen-paljon-haittavaikutuksia-suomalaislaakarit-vaativat-
koronarokotusten-valitonta-keskeyttamista/

Ano Turtiainen – Koronarokote kansanmurha (video + teksti)

https://rapsodia.fi/ano-turtiainen-koronarokote-kansanmurha/

LINKKEJÄ

https://koronarealistit.com/tutkija-koronarokotteesta-me-teimme-suuren-virheen/

https://koronarealistit.com/yli-20-laakaria-vaatii-koronarokotusten-valitonta-keskeyttamista/

https://www.terveysjarjesto.fi/Ladattavat_tiedostot/COVID_ROKOTEKUOLLEISUUS_KASVAA_Elina
Hyt%C3%B6nen.pdf

https://rapsodia.fi/wp-content/uploads/2021/08/Kannattaako-12-15-vuotiaan-ottaa-koronarokotetta-
WhatsApp.mp4

https://www.naturalhealth365.com/no-covid-jab-mandate-for-pfizer-3947.html

http://s3r.news/vaccine-whistleblower-brandy-vaughn-found-dead/

https://healthimpactnews.com/

Lähettänyt Olli-R klo 15.29
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