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Ajanmerkkejä keväällä 2021 (koronarokotukset, Nooan päivät,
luopumus, vainot, ylöstempaus, jne.) – Samuel Korhosen
lukijaposti 30.4.2021
PÄIVITETTY 7.5.2021 (katso tärkeä Covid-rokotuksiin liittyvä asiantuntijavideo lopussa)
Tässä helluntailaisen kasikymppisen "robotti"-veljemme Samuel Korhosen (alias Bileamin Aasi) tuore
ajankohtainen lukijaposti vapunaatolta. Eipä mennyt kuin 3 viikkoa edellisestä postista. No, hyvä että
edes joku jaksaa suomentaa näinkin tiiviisti, vaikka artikkeleissa on paikoin saman toistoa. Aiheet
käsittelevät lähinnä Covid-19-tautiin liittyviä asioita (rokotukset, testaukset, kasvomaskit, jne.). Myöskin
tulevasta Antikristuksesta, Israelin lunastuksesta, Nooan päivien pahuudesta nykyään, yleisestä
hengellisestä luopumuksesta, kristittyjen lisääntyvistä vainoista, kristittyjen lopunpäivien vaelluksesta,
ja lähestyvästä uskovien ylöstempauksesta on suomennoksia. Tallensin nämä artikkelit CEFkotisivuilleni, joten klikkaa vain seuraavassa Samuelin viestissä esiteltäviä artikkeleita, jotka hän liitti
postiinsa.
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Tässä postissa:
• Jan Markell'in lyhyt artikkeli: Antikristuksen ennakoimista (klik)
• Simon Desjardins'in blogikirjoitus: Veltostumisesta (klik)
• Pastori Mike Taylor'in artikkeli: JUMALA PELASTAA ISRAELIN EI AMERIKKAA (klik)
• Edwin Tan'in artikkeli: Kokonaan uusi paha maailma (klik)
• Jonathan Brentner'in kolme blogikirjoitusta:
SE ON EVANKELIUMI (klik)
SOTA ELÄMÄÄ VASTAAN (klik)
VIRUSTA TAPPAVAMPI (klik)
• LeoHohmann.com'in info otsikolla TUTKIMUS: Sairauden ja kuoleman kolmatta aaltoa tulevat
vallitsemaan täysin rokotetut. (klik) (Jonathan Brentner viittaa tähän kirjoituksessa VIRUSTA
TAPPAVAMPI)
• Peter Koenig'in artikkeli sivustolta Global Research: Varo Covid-PCR-testausta ja armotonta
"rokota rokota rokota" -kampanjaa (klik) (Jonathan Brentner viittaa tähän kirjoituksessa
VIRUSTA TAPPAVAMPI)
• Katkelmia Vernon Coleman'in kirjasta Todisteita että kasvomaskeista on enemmän vahinkoa
kuin hyötyä. (klik) Vernon on maailmankuulu toisinajattelijalääkäri, asiantuntijana ”second to
none”. Aasille oli yllätys, kuinka vaarallista maskien jatkuva käyttö on. Se aiheuttaa täysin
varmasti happivajeen aivoille ja pitkäaikaisesti käytettynä todennäköisesti aivovaurion. Siitä ei
tosin ole kokemusperäisiä todisteita, koska tällaista mielettömyyttä ei ole ennen esiintynyt, että
kaikkialla maailmassa miljardit ihmiset olisivat kulkeneet noissa ”kasvovaipoissa.”

Vernonin väitteissä täytyy olla vinha perä, koska nyt on kehitetty ”älymaskeja”,
jotka hälyttävät happivajauksesta

https://www.nowtheendbegins.com/world-economic-forum-microchip-embedded-smart-masktells-you-when-youre-allowed-to-have-fresh-air/ (11.4.2021)
NTEB-artikkelin otsikko: SUBMIT NOW: WORLD ECONOMIC FORUM WANTS YOU TO WEAR A
MICROCHIP-POWERED SMART MASK THAT TELLS YOU WHEN YOU’RE ALLOWED TO HAVE
FRESH AIR (ALISTU NYT: WEF (Maailman talousfoorumi) HALUAA SINUN KÄYTTÄVÄN
MIKROSIRULLA TOIMIVAA ÄLYMASKIA, JOKA KERTOO SINULLE MILLOIN VOIT HAUKATA
RAITISTA ILMAA)
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:
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
(lukijaposti 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)
------------------------PÄIVITYS 7.5.2021 klo 16:35

Dr. Sucharit Bhakdi – Maailman väestönmäärän vähennys - Rapsodia.fi -tekstitys
https://tokentube.net/v/3423448986/Dr--Sucharit-Bhakdi-%E2%80%93-Maailman-v
%C3%A4est%C3%B6nm%C3%A4%C3%A4r%C3%A4n-v%C3%A4hennys---Rapsodia-fi-tekstitys (7.5.2021)
Rapsodia.fi:n esittely videoon:
Tekstitimme nyt suomeksi arvostetun saksalaisen mikrobiologi ja epidemiologi professori Sucharit
Bhakdin todella suositun haastattelun. Dr. Bhakdi on tullut kansainvälisesti tunnetuksi tämän
pandemian aikana varsin suorasta kritiikistään koskien eri maiden hallitusten rajoitustoimenpiteitä.
Hän on kirjoittanut myös kirjan vaimonsa, biologian professori Karina Reissin, kanssa nimeltä "Korona
– Väärä Hälytys?" (Corona, False Alarm?). Ja nyt hän on julkaisemassa jo toista kirjaa nimeltä "Corona
Unmasked".
Dr. Bhakdi kertoo aina aiemmin kannattaneensa rokotteita ja puhuneensa niiden puolesta. Mutta nyt
hän varoittaa ankarasti videolla kaikkia olemaan ottamatta tätä uudenlaista rokotetta, koska muutoin
tulet ottamaan osaa maailman väestönmäärän vähennykseen. "Älkää ihmiset uskoko tätä valhetta," hän
vetoaa.
Dr. Bhakdi avaa videolla myös PCR-testien toimintaa ja niistä seuraavia vääriä positiivisia tuloksia. Hän
kertoo myös helppotajuisesti numeroiden valossa olennaisista asioista. Esimerkiksi: "Alle 70-vuotiaiden
maailmanlaajuinen kuolleisuusaste tämän viruksen kohdalla on vain 0,05%." Hän esittää myös monia
erinomaisia kysymyksiä, kuten: "En tahdo itse sellaista rokotetta, joka saattaa tappaa minut pyrkiessään
suojelemaan minua flunssalta. Tahdotko sinä?"
Dr. Bhakdi demonstroi videolla myös sitä, miten rokotetun solut alkavat tuottamaan virusgeeniä, joka on
viruksen piikkiproteiini eli "käsi". Kun solussa oleva piikkiproteiini ja paikalle saapuneet verihiutaleet
kohtaavat, ne aktivoituvat ja aloittavat veren hyydyttämisen. Tästä syystä olemme kuulleet paljon mm.
juuri veritulpista näiden uusien rokotteiden seurauksena. Bhakdi ennustaakin, että tulevaisuudessa on
odotettavissa erittäin vakavia veritulppiin liittyviä oireita rokotettujen osalle.
Dr. Bhakdi kehottaa ihmisiä ottamaan asioista itse selvää ennen kuin mennään ottamaan itselle tai
läheisille näitä vaarallisia rokotteita. Jaetaan siis tätä videota ja tietoa kaikkialle eteenpäin, jotta ihmiset
saavat kuulla myös täällä Suomessa tätä rehellistä tiedemiestä, joka oikeasti välittää ihmisistä kertomalla
heille rohkeasti totuutta.
Tästä löytyy vielä aikaisemmat suomeksi tekstitetyt videot Dr. Bhakdilta:
https://rapsodia.fi/dr-bhakdin-viesti-suomen-hallitukselle-lopettakaa-jarjettomyys/
https://rapsodia.fi/dr-bhakdi-varoitti-rokotteesta-fox-katkaisi-live-lahetyksen/
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