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Ajanmerkkejä maaliskuun alussa 2022 (mm. Ahdistuksen ajan 
uskovat (Ilm. 7), miksi suurin osa ihmisistä ei tee parannusta 
Ahdistuksen aikana, Ukrainan konflikti suunniteltu globalistien 
hyväksi?, Raamatun jättiläiset, Jumalan yliluonnollisten puolien 
kuten Pre-trib-opin vastustus, kansojen geneettinen ominaisuus 
muuttuu Covid-rokotteiden myötä) – Samuel Korhosen lukijaposti 
10.3.2022
Tässä jälleen helluntailaisen Samuel Korhosen (alias Bileamin Aasi) tuore lukijapostaus maaliskuun 
alkupuolelta 2022, jossa joukko Aasin artikkelisuomennoksia kertoen vakavista aikainmerkeistä, jotka 
osoittavat ajan lyhyyteen ennen seurakunnan Tempausta ja sen jälkeistä Ahdistuksen aikaa maapallolla. 
Tallensin nämä suomennokset CEF-kotisivuilleni, joten klikkaa vain seuraavassa Samuelin viestissä 
esiteltäviä artikkeleita, jotka hän liitti postiinsa.
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Tässä postissa:

• John Chandler'in kaksi artikkelia:

Ilm. 7 Ahdistuksen uskovat (klik)
Eivät tehneet parannusta (klik)

• Brandon Smith'in artikkeli Järjestys kaaoksesta: miten Ukrainan konflikti on 
suunniteltu globalistien hyödyksi (klik)

• Tohtori Joseph Mercola'n ohjeita: Mitä voit tehdä jos otit COVID-piikin (klik)

• Dave Daubenmire'n artikkeli: Oliko Raamatussa jättiläisiä (klik)

• Gary Ritter'in blogivideon Supernatural (Yliluonnollista) transkriptio (klik)

• Äänitiedosto, jolla tunnettu evankelista Suomen Siionissa (Pirkko Vesavaara) paljastaa 
”salaisuuden”, josta jokseenkin kaikki ns. asiantuntijat ovat olleet eri mieltä, tai valehdelleet. 
Herra ilmoitti hänelle 2 vuotta sitten: ”KANSOJEN GENEETTINEN OMINAISUUS 
MUUTTUU.” (klik) Hän toistaa ilmoituksen kolme kertaa tämän videon viimeisellä minuutilla.

Pirkko Vesavaara
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Brighteon'in sähköpostiuutiskirje 4.3.2022:

Järkyttävässä tutkimuksessa todetaan, että rokotteet 
kirjoittavat sinun DNA:si uudelleen... pysyvästi.

Lundin yliopistossa Ruotsissa tehdyssä uudessa järkyttävässä tutkimuksessa on vahvistettu, että 
Pfizerin covid-19-rokotteesta peräisin olevat mRNA-nanohiukkaset pääsevät ihmissoluihin ja 
käänteiskirjoitetaan (are reverse-transcripted) DNA:han, jolloin ihmisen geneettinen koodi muuttuu
pysyvästi.

CDC (Yhdysvaltojen tautivalvontakeskus) valehteli tästä asiasta viime vuosien ajan väittäen, että se on 
mahdotonta (kuten valehtelivat ja edelleen valehtelevat melkein kaikki ns. asiantuntijat myös 
Suomessa).

Tämä tarkoittaa sitä, että rokote muuttaa geneettisen koodin vain muutamassa tunnissa pistoksen 
antamisen jälkeen. Tämä saattaa auttaa selittämään, miksi syöpätapausten määrä on räjähdysmäisesti 
kasvanut ihmisillä, jotka käyttävät covid-rokotteita. Heidän DNA:nsa eheys tuhoutuu.

Lue kaikki yksityiskohdat tämänpäiväisestä podcastista täältä:

https://www.brighteon.com/9978c7e1-2f01-4583-948f-886ed153729d

https://www.naturalnews.com/2022-03-03-shocking-study-finds-covid-vaccines-rewrite-
your-dna-criminal-cdc-proven-to-have-repeatedly-lied-about-this-very-issue-to-deceive-
and-harm-the-public.html

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:
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mm.html (lukijaposti 8.1.2022)

http://nokialainen.blogspot.com/2022/02/ajanmerkkeja-helmikuun-alussa-2022-
mm.html (lukijaposti 1.2.2022)

https://nokialainen.blogspot.com/2022/03/ajanmerkkeja-helmikuun-lopussa-2022-
mm.html (lukijaposti 20.2.2022)
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