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Ajanmerkkejä heinä-elokuun vaihteessa 2021 (Covid-huijaus, 
koronarokotehulluus, transhumanismi & teknokratia, 
amillennialismi, kristityn tempaustoivo) – Samuel Korhosen 
lukijaposti 1.8.2021
Tässä helluntailaisen veljemme Samuel Korhosen (alias Bileamin Aasi) ajankohtainen lukijaposti noin 
kuukauden takaa, joka jäi välistä (tuoreempi posti julkaistu blogissani). Samuelilla on erittäin fiksuja 
asiapitoisia suomennoksia, jotka ovat varsinkin tämän nykyisen maailmanlaajuisen rokotevimman 
suhteen puhuttelevia (Covid-huijaus). Tallensin nämä artikkelit CEF-kotisivuilleni, joten klikkaa vain 
seuraavassa Samuelin viestissä esiteltäviä artikkeleita, jotka hän liitti postiinsa.
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Lähettäjä: Samuel Korhonen <smlkorhonen@gmail.com>
Date: pe 30. heinäk. 2021 klo 14.27
Subject: Ajanmerkkejä 1.8.2021

Tässä postissa:

• Jonathan Brentner'in blogikirjoitukset:

AMILLENNIALISMIN EPÄRAAMATULLINEN POHJA (klik) 

TEMPAUS ON TODELLINEN (klik)

• Geri Ungurean'in blogikirjoitukset:

DEPOPULAATIOHÄLYTYS: Uusi järkyttävä tutkimus paljastaa, että Covid-rokote 
lopettaa neljä viidestä raskaudesta "spontaanien keskenmenojen" kautta (klik) 

Se EI ole salaliittoTEORIA, jos he (hallitus) todella yrittävät tappaa sinut: PCR-
nenäpuikot päällystetään etyleenioksidilla – joka tunnetaan tappavana syöpää 
aiheuttavana aineena, joka voi muuttaa DNA:mme (klik) 

Juutalaisen valmistuminen ja Jumalan suuri ihme: Hän halusi vakuuttaa minulle että 
Jeesus on Herra (klik)

• Rob Pue'n artikkeli Lunastuksemme lähestyy (klik)

• Leo Hohmann'in blogikirjoitus Rokoteverhon takaa: Lääkäri lainaa 'ilmiantajia' CDCn sisällä, 
jotka väittävät ruiskeiden tappaneen jo 50 000 amerikkalaista (klik)

• Patrick Wood'in artikkeli Transhumanismin ja teknokratian pahat kaksoset ajavat maailmaa 
kohti ihmiskunnan versiota 2.0 (klik)

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

Bileamin Aasi

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

Samuel Korhosen edelliset tämän vuoden lukijapostit tässä blogissa (vanhin ensin):

http://nokialainen.blogspot.com/2021/01/sano-vain-ei-koronarokotteelle-samuel.html 
(lukijaposti 1.1.2021)
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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)

https://nokialainen.blogspot.com/2021/08/ajanmerkkeja-elokuun-jalkipuoliskolla.html (
lukijaposti 18.8.2021)

Lähettänyt Olli-R klo 15.06
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