
torstai 9. syyskuuta 2021

Ajanmerkkejä syyskuun alussa 2021 (luopumus ja Tempaus, 
Israelin Covid-tilanne jossa pieniä lapsia rokotetaan, 
Ilmestyskirjan 1. sinetin petos, nykymaailman pahuus, 
Afganistanin tapahtumat, rokotuspakot mm. Ranskassa ja 
Yhdysvalloissa, sodomia Amerikassa, Covid-maskeissa loisia, 
sytokiinimyrsky rokotetuille johtaen kuolemaan) – Samuel 
Korhosen lukijaposti 3.9.2021
Tässä ahkeran veljemme Samuel Korhosen (alias Bileamin Aasi) ajankohtainen lukijaposti vain reilut 
kaksi viikkoa edellisestä postista sisältäen kymmenkunta artikkelisuomennosta. Tärkeimpänä aiheena 
Samuelilla näyttää olevan jälleen Covid-petos, josta paljastuu koko ajan lisää ikäviä uutisia. Tallensin 
nämä suomennokset CEF-kotisivuilleni, joten klikkaa vain seuraavassa Samuelin viestissä esiteltäviä 
artikkeleita, jotka hän liitti postiinsa.

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

Lähettäjä: Samuel Korhonen <smlkorhonen@gmail.com>
Date: pe 3. syysk. 2021 klo 18.46
Subject: Sytokiinimyrsky alkamassa?

Tässä postissa:

• Suomalaisten lääkäreiden ym. Fimealle ja THL:lle 29.7.2021 lähettämä 
huolestunut kirje (klik) mRNA-rokotteiden haittavaikutuksista. Tämä jäi pois kyydistä edellisestä 
postista 18.8. [Lisäsin kirjeen tuohon edelliseen postiin. ”Nokialainen” huom.]

• Terry James'in blogikirjoitus Ahdistuksesta (klik)

• Pat Franklin'in blogikirjoitus otsikolla Israel tullut hulluksi (klik)

• Bill Perkins'in artikkeli Jousi ilman nuolia (very intresting) (klik)

• Ron Ferguson'in artikkeli Miksi sieluni olet apea tässä nykyisessä maailmassa? (klik)

• Jonathan Brentner'in blogikirjoitus MITÄ AFGANISTANIN TAPAHTUMAT PALJASTAVAT 
MAAILMASTAMME? (klik)

• Daniel Payne'n artikkeli Tempaus ja luopumus (klik)

• Rob Pue'n artikkeli Uutisia etulinjasta (klik)

• Geri Ungurean'in blogikirjoitus Järkyttävää: Hyvin pieniä matoja löytyy kiinalaisista sinisistä 
maskeista: Lapset ja aikuiset hengittävät sisäänsä näitä loisia. Ehkä TÄMÄ selittää sen, 
että Ivermectin (matolääke) tehoaa Covidiin…… (klik)

• Geri Ungurean'in blogikirjoitus ROKOTETUT KUOLEMAAN: Hälyttävä tutkimus vahvistaa, että
rokottajat kohtaavat katastrofaalisen vasta-aineriippuvaisen paranemisen (ADE eli 
sytokiinimyrsky), vammoja ja kuolemia. (klik) Kirjoituksen lopussa vielä Gerin ruutukaappaus 
tri. Vladimir Zelenkon varoituksesta, jossa hän antaa kuuden huippuasiantuntijan lausunnon 
omansa tueksi. Esimerkiksi: Dr. Delores Cahill sanoo, että 90% immunisoiduista kuolee 
kahden vuoden sisällä. Zelenkolla oli oma praktiikka New York'issa, mutta joutui luopumaan 
siitä, kun hoiti koronapotilaita avohoidossa liian hyvällä menestyksellä – kaikki paranivat, esim. 
presidentti Trump.
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Yllä olevan kuvatiedoston tekstit on suomennettu liitetiedoston lopussa. 
Alla oleva käyrä antaa suuresti uskottavuutta Zelenkon skenariolle.

https://1.bp.blogspot.com/-ZQZGk4FMKF4/YToAyx9NC_I/AAAAAAAAHlU/mun0F-L-Rt4paFlqxNsOPllZIFfZpv_gwCLcBGAsYHQ/s0/Zelenko.png


https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ 

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

http://nokialainen.blogspot.com/2021/01/sano-vain-ei-koronarokotteelle-samuel.html
https://nokialainen.blogspot.com/2021/04/koronarokotteiden-petollisuudesta-ja.html
http://nokialainen.blogspot.com/2021/04/covid-19-rokotteesta-special-alert.html
http://nokialainen.blogspot.com/2021/02/korona-plandemia-ja-muutos-trumpin.html
http://nokialainen.blogspot.com/2021/01/koronarokotteesta-ja-muusta-ennen.html
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
https://1.bp.blogspot.com/-so7o2l88wVU/YToCaIb2LDI/AAAAAAAAHlk/3M6pHr005t0pSM4R-jTHJMfOCCJUpzuMQCLcBGAsYHQ/s1200/Coronavirus%2BCases%2Bin%2BIsrael.jpg


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-heina-elokuun-vaihteessa.html 
(lukijaposti 1.8.2021)

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

Lähettänyt Olli-R klo 16.20
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