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Korona-plandemia ja muutos Trumpin jälkeen, kun maailma 
(ainakin USA) on tullut hulluksi – Samuel Korhosen lukijaposti 
11.2.2021
Tässä helluntailaisen veljen, Samuel Korhosen (alias Bileamin Aasi), lähettämä sähköpostiviesti 
lukijoilleen 11.2.2021, jossa liitteinä hänen 7 artikkeli-suomennosta nykyisestä maailmantilanteesta 
Raamatun profetian valossa, joka ei näytä hyvältä, koska antikristillistä maailmanhallitusta tai Uutta 
maailmanjärjestystä puuhataan koronakriisin varjolla. Vaikeita aikoja on tulossa. Tallensin nämä 
artikkelit CEF-kotisivuilleni, joten klikkaa vain seuraavassa viestissä esiteltäviä artikkeleita, jotka Samuel
on liittänyt lukijapostiinsa. Itse alustusviestissään Samuel puhuu taas koronahuijauksesta, ja ottaa esille 
pari todistetta ja jakaa linkkejä. Ylipäätään tuntuu siltä, että taloutta ollaan tarkoituksella ajamassa alas, 
jotta myöhemmin ihmiset voidaan panna kontrolliin Suuren Nollauksen (Great Reset) avulla.
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Tässä postissa:

• Angelo Codevilla'n artikkeli Selkeys Trumpin jälkeen (klik). Artikkeli on pitkä, mutta Don Koenig 
sanoo uusimmassa artikkelissaan, että se on parasta, mitä hän on lukenut koskien Amerikan 
nykytapahtumia.

• Jonathan Brentner'in artikkeli Ei kukaan ole niin sokea (klik)

• Bill Wilson'in päivän pätkä (Daily Jot) Hulluksi tullut maailma (klik)

• Daymond Duck'in artikkeli Pimeitä päiviä (klik)

• Jan Markell'in lyhyt info Suuri nollaus: Piilossa kaikkien nähtävissä (klik)

• Britt Gillette'n artikkeli Tuleva markkinaromahdus (klik)

• Terry James'in artikkeli Lohdutusta (klik)

Eräs veli lähetti Aasille tekemiään graafisia esityksiä tutkittuaan eri maiden virallisia tilastoja koskien 
kokonaiskuolleisuutta (death rate = kuolleiden määrän ja väkiluvun suhde). Kaikista käyristä näkyy, että 
koronalla ei ole selvästi havaittavaa vaikutusta kokonaiskuolleisuuteen. Ne todistavat voimallisesti, 
ettei ole olemassa mitään pandemiaa – vaan ilmeisesti plandemia. Koronanarratiivi toitottaa kuolleiden 
määriä jatkuvasti, mutta ne vain eivät näy kokonaiskuolleisuudessa missään maassa - ei edes Italiassa 
eikä Israelissa. Miksi eivät? Sen ymmärtää, kun lukee hiljattaista uutista, että viime vuonna Israelissa 
kuoli koronaan 900 holokaustista selvinnyttä (klik). Heidän keski-ikänsä oli todennäköisesti vähintään 
90. Suomessahan ”koronaan kuolleiden” keski-ikä kuuluu olevan vain 85. On täysin normaalia, että tuon 
ikäiset kuolevat, joten käyrään ei tule mitään epänormaalia piikkiä. Ihminen kun on kuolevainen.
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COVID-19 ei siis ole mitenkään erityisen vaarallinen tauti, mutta sen torjunta kyllä. Kun ihmisten 
elinkeinot tuhotaan maailmanlaajuisesti ja hampaat on pantava naulaan, niin kuolemahan siinä tulee ja 
vielä vaarallisemmaksi tulee ajan myötä todennäköisesti osoittautumaan COVID-
rokotus. Tässä (klik) uusinta valtamedian ulkopuolista tietoa Israelista..

Niiden, jotka ymmärtävät englantia kannattaa katsoa J D Farag'in profetiapäivitys 7.2.2021 otsikolla: Ten
Stages of Genocide (Kymmenen kansanmurhan vaihetta). Tällä Havaijin Kaneohen Calvary Chapel 
-arabipastorilla on nyt uudet omat sivut, kun YouTube bannaa hänen profetiapäivityksiään. Kaikkiin 
videoihin näyttää nyt tulleen erinomainen CC-tekstitys. 

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:

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

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

Loppukevennys:

Tämä Juicen biisi sopii varsinkin nykyiseen koronatilanteeseen, jossa massat on aivopesty kulkemaan 
antikristillisen agendan mukaan:

Juice Leskinen Grand Slam – Toisinajattelija

https://www.youtube.com/watch?v=UEnrRvLr0Is

Lähettänyt Olli-R klo 14.42
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