
Koronarokotukset – salaliittoteoriaa vai todellinen salaliitto?!
Tässä helluntailainen emerituspastori Heikki Lehtinen vastaa Samuel Korhosen lukijapostiin 
25.9.2021 koskien koronarokotuksia ja niihin liitettyjä salaliittoteorioita, jotka ovatkin todellista 
salaliittoa. Lehtisen viestissä mukana arkistoituja dokumentteja ja yksi valaiseva Nooa-video.

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

Lähettäjä: Samuel Korhonen <smlkorhonen@gmail.com>
Lähetetty: tiistai 5. lokakuuta 2021 20.12
Aihe: Fwd: Ajanmerkkejä 25.9.2021

En malta olla forwardoimatta tätä Suolahden hell.srk:n emerituspastori Heikki Lehtisen 
vastausta viimeiseen postiini.

Koronarokotus on käynnissäoleva kansanmurha – se on todellinen salaliitto eikä mikään salaliittoteoria, 
joihin meitä varoitellaan uskomasta, vaikka maailmassa ei koskaan ole juuri muuta ollutkaan kuin 
salaliittoja ja vehkeilyjä. Tosiasiassa ne, jotka ottavat rokotteen, eivät usko salaliiton olemassaoloon, 
mutta uskovat sen valheeseen. Kieltäytyjät (eivät tietenkään kaikki) uskovat vain salaliiton 
olemassaoloon.

Seurakuntien johto on tänä päivänä hyvin mielellään lumiukkoja ulkona ”rokotevastaisuudesta” ja 
”salaliittoteorioista” vaivautumatta tutkimaan asioita.

Kaikki seurakunnat noudattavat visusti Helluntaikirkon julistusta, joka on päivitetty uudelleen 14.8.-21 
lastenkin ”rokottamiseksi” tuolla myrkkyruiskeella: https://suomenhelluntaikirkko.fi/2021/08/14/korona-
rajoitukset-ja-rokotteet/

Bileamin Aasi (Samuel Korhonen)

---------- Forwarded message ---------
Lähettäjä: Heikki Lehtinen <heikki.ilmari.lehtinen@gmail.com>
Date: ti 28. syysk. 2021 klo 9.26
Subject: Re: Ajanmerkkejä 25.9.2021
To: Samuel Korhonen

Kiitos taas sähköpostista! Korjauksena huomautan, että Esa Heiska ei ole ainoa pastori, joka on 
puhunut koronarokotteesta tosiasioita. Jos käyt facebook sivullani, voit huomata, että olen kauan aikaa 
kirjoitellut tosiasioita rokotuksen haitoista bioaseena, ym. Se on valitettavasti totta, että suurin osa 
pastoreista ei käsitä tilannetta tai sitten eivät halua ottaa kantaa asiaan.

Tässä muutamia kirjoituksiani, jotka löytyvät ohessa olevilla nettiosoitteilla, mukana yksi aikaamme 
kuvaava video ”Nooa”, joka löytyy myös englanninkielisenä:

Onko sinua petetty?

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSC-ribe9fHQ-t72V21GPkNzwjGc-
DUCDx8JyFNADCAzoYhaHwltWkiTTg1a-xuu5fvo95ZpG5lEvYn/pub?
fbclid=IwAR0dEy5mcicqIyYvr4fOrA6C63umlS9wKxv9g4uE1AQ37IAM9miD7AiwpMo

Ovatko rokotetut vaaraksi muille?

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRTe9dcWn_-
aNwvH29_HUsNXwy5fBPXMQtmAWu3_q0fq6IwS7SZ5_xCpSleLWkX5wKLMg5c_xyjgXaP/pub?
fbclid=IwAR2V6nzJMjFCi9F5_8FBN6j7AyizmGLONAlkS7kokaUhKWOs9mJiRSdrvR0
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Nooa video

https://www.youtube.com/watch?v=YR_DFjI-esQ (17.7.2021)

Mikroskooppisia verihyytymiä

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-
1vQ5Nh__NFXscnyNVdeZwmk7RgmCKCTzoBWVtTIUKdinnUuFwA_PkJpKAIjFKwulq-
Fc1iUFM517CuvQ/pub?fbclid=IwAR3lxom43cgpTii9gxPrurCfbmiqjM2sHjewTtiEjD4P_EYDshvQiHsaJD8

Varoitus odottaville äideille

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-
1vQsxpx8ePuVgzE4OtqvvweIPVXKQeKRmFJrYx2Uxjs739PdDb1DkopLKQ_oSdhFYLHuYoN8cYGKIxB
R/pub?fbclid=IwAR1daA52DhdwBXBS52jjx6WRO5g_nJy5ggYUoObbg9EkruNpxIDrM-glOfM

Doctors for Covid Ethics – rokotukset ovat tarpeettomia, tehottomia ja vaarallisia

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-
1vQaQ8kmFnCFC_Yxm_W8_MBkTGP8pI0gidvlLlhAVvIKzy2kWVkPVcyf-AtYkKOLxW-kLb-
qMiEyvHRM/pub?fbclid=IwAR3mhVEBNvikINCAVBrtmRq8iLgAM1yzkSAGJiwt_2AjekXT7L7z8YqwhYE

Siunauksin, Heikki Lehtinen

Lähettänyt Olli-R klo 17.46
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