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Ajanmerkkejä kesä-heinäkuun vaihteessa 2021 (mm. 
transhumanismi ja COVID-”rokotus”, ajan loppuminen, Israelin 
uusi surullinen tilanne, tapaus Päivi Räsänen) – Samuel Korhosen 
lukijaposti 30.6.2021
Tässä helluntailaisen väsymättömän veljemme Samuel Korhosen (alias Bileamin Aasi) tuore 
ajankohtainen lukijaposti heinäkuun alkuun 2021. Samuelilla on taas 10 uutta suomennosta, joista 
riittää hengellistä ravintoa näihin lopun päiviin. 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: ke 30. kesäk. 2021 klo 22.09
Subject: Ajanmerkkejä 1.7.2021

Tässä postissa:

• Jonathan Brentner'in blogikirjoitusten sarja:

1_TRANSHUMANISMI: SALAJUONI VALVOA ELÄMÄÄSI (klik)
2_TRANSHUMANISMI: ONKO SE JO TÄÄLLÄ (klik)
3_TRANSHUMANISMI: TIE PEDONMERKKIIN (klik)
4_SUURI NOLLAUS VASTAAN SUURI UUDISTUS (klik) 

Näistä kirjoituksista selviää, että COVID-”rokotus” on transhumanismin ensimmäinen askel ja 
pistos, joka muuttaa ihmisen. Mauno Mattila oli oikeassa.

• Alice Childs'in artikkeli Aika on melkein lopussa. Muulla ei väliä (klik)

• Steve Schmutzer'in kaksi artikkelia:

Ja sitten tulee loppu (klik)
Valitus kansakunnan puolesta (klik)

• Simon Desjardins'in blogikirjoitus Kärsivällisyys & Pitkämielisyys (klik)

• Dennis Huebshman'in artikkeli Matkamusiikkia (klik)

• Alunperin Family Research Council'in julkaisema Arielle del Turco'n artikkeli Ei linnaa Raamatun 
lainaamisesta (klik) Tapaus Päivi Räsänen herättää kasvavaa kansainvälistä huomiota. Tämä 
on hyvin vakava ajanmerkki – varsinkin meille suomalaisille.
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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)

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)
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