perjantai 3. joulukuuta 2021

Ajanmerkkejä marras-joulukuun vaihteessa 2021 (mm. Covid-19 &
laumaimmuniteetti, koronarokotteen Luciferaasi-entsyymi,
nykyajan seurakunta laodikealainen jäännöstä lukuunottamatta,
Jumala ja epäjumalat, kristittyjen kärsimys vainoissa, Israel
Jumalan valittuna kansana, Metaversumi & Antikristus) – Samuel
Korhosen lukijaposti 30.11.2021
Tässä jälleen superahkeran helluntailaisveljemme Samuel Korhosen (alias Bileamin Aasi) ajankohtainen
lukijaposti marraskuun vaihtuessa joulukuuhun 2021. Mukana uutisotsikoita, kuvia, linkkejä
koronaplandemiaan liittyen sekä hänen artikkelisuomennoksiaan eri aiheista painottuen koronaan.
Tallensin nämä suomennokset CEF-kotisivuilleni, joten klikkaa vain seuraavassa Samuelin viestissä
esiteltäviä artikkeleita, jotka hän liitti postiinsa. (Sähköpostiviestissä sivuston Now The End
Begins esittelyä marraskuun 2021 osalta.)
---------------------------Lähettäjä: Samuel Korhonen <smlkorhonen@gmail.com>
Lähetetty: keskiviikko 1. joulukuuta 2021 9.19
Aihe: Ajanmerkkejä 30.11.2021
Tässä postissa:
• Cap Allon'in artikkeli COVID-19 ON OHI: LAUMAIMMUNITEETTI SAAVUTETTU (klik)
• Kaksi Geri Ungurean'in blogikirjoitusta:
Joitakin ajatuksia (klik)
Miksi 'Lusiferaasi' on koronarokotteessa? (klik) (Tämän on itseasiassa kirjoittanut
hiljattain kuuluisaksi tullut NewsMax'in Valkoisen Talon kirjeenvaihtaja Emerald Robinson)
• Jan Markell'in artikkeli Kun jäännös väsyy (klik)
• Viisi blogitekstiä, jotka on kirjoittanut helluntailainen AOG:n pastori Gary W Ritter. Juutalainen
isoäiti Geri Ungurean on julkaissut nämä blogillaan Absolute Truth from the Word of God.
Jes. 40:18 – Keneen vertaat Jumalan? (klik)
Kol. 1:20 – Sovinto (klik)
Jes. 58:3 – Te ajatte omia asioitanne (klik)
1. Ts. 2:14 – Tekin olette kärsineet samaa (klik)
Jes. 43:20 – Valittu kansani (klik)
• Koska koronaplandemia vain kiihtyy ja valtamedian narratiivi Suomessakin suoltaa hirvittävää
petosta, jossa kaikki käännetään ylösalaisin, niin tässä joitakin uutisotsikoita, kuvia ja linkkejä
totuudenmukaiseen narratiiviin. Kärryillä pysymiseksi Aasi suosittelee sivustoa nimeltä Now the
End Begins (NTEB). Siellä uutisoi ja puhuu vain yksi mies nimeltä Geoffrey Grider, joka on
mestarillinen tiedottaja. Hän osaa sanoa asian jo otsikossa.

META ON MAAILMA JOSTA RAAMATTUSI VAROITTI SINUA ETTÄ SE TULISI
LOPUN AIKANA YHDISTÄEN KRYPTON, ESTOKETJUN JA ETHERIN
METAVERSUMISSA

November 3, 2021

https://www.nowtheendbegins.com/meta-blockchain-crypto-currency-ethereum-metaverse-facebookmark-zuckerberg-king-james-bible-prophecy/
Vaikka Meta on Facebook'in luomus, Metaversumi ei ole. Se on niin paljon suurempi ja
kaikenkattavampi kuin mitä yksikään henkilö tai yritys, olipa kuinka suuri tahansa, voisi keksiä. Tässä
uudessa Metaversumin maailmassa on mahdollisuus "ostaa ja myydä" kryptovaluutalla alustalla nimeltä
Ethereum. Se kaikki on yhdistetty estoketjulla. Kuulostaa hieman pelottavalta, vai mitä? Vähän kuin scifielokuvassa, jota se ei ole. Se on Raamatun profetian täyttymys. Internet sellaisena, kuin sen nyt tunnet,
on poistumassa ja se korvataan kryptolla ja Ethereumilla Metaversumin sisällä. Tämä uusi maailma on
täynnä tulevan Antikristuksen ihmeitä ja merkkejä. Nämä asiat, joista sinua varoitan, eivät ole tulossa, ne
ovat jo täällä.

COVID-PISTOKSET: ENSIMMÄISEN ASTEEN HARKITTU MURHA

https://www.redvoicemedia.com/video/2021/11/video-covid-jabs-are-premeditated-first-degree-murdersays-dr-zelenko/

Katkelma haastatteluvideolta:
”Tämä on ihmiskunnan historian pahin rikos. Nyt on saatavilla niin paljon todisteita, jotka osoittavat, että
tämä on ensimmäisen asteen harkittu murha ja kansanmurha. Esimerkiksi FDA:lla oli sisäinen esitys
lokakuussa 2020. Muista, että se oli kaksi kuukautta ennen rokotusten aloitusta. Esityksensä kalvolla 16
he selittivät ja osoittivat näiden rokotteiden kaikki sivuvaikutukset. Jos nyt tarkastellaan VAERStietokantaa, jossa viattomat amerikkalaiset ovat raportoineet haittatapahtumista, niin on 100%
korrelaatio (vastaavuus) sen välillä, mitä amerikkalainen yleisö on kokenut ja mitä FDA esitteli sisäisesti
omille tutkijoilleen. Joten aina kun korrelaatio on 100%, niin asia on todistettu. Aina kun on 100%
korrelaatio jonkin oletettavasti ennustetun välillä, niin ilmeisesti se tiedettiin vähintään kaksi kuukautta,
ennenkuin tämä otettiin käyttöön amerikkalaiselle yleisölle. Se on ennalta harkittua. Tämä on minun
syytteeni, harkittu ensimmäisen asteen murha ja vähintään 700 000 amerikkalaisen kansanmurha.” Dr.
Vladimir Zelenko (Presidentti Trump'in koronasta parantanut juutalainen lääkäri)

NTEB-PROFETIA-UUTISPODCAST: KESÄKUUN 2021 JÄLKEEN YLI 75
USKOMATTOMAN HYVÄSSÄ KUNNOSSA OLEVAA TÄYSIN ROKOTETTUA
URHEILIJAA ON ROMAHTANUT JA KUOLLUT KENTÄLLE
November 15, 2021
https://diariodevallarta.com/en/mas-de-75-deportistas-repentinamente-fallecidos-en-5-meses/
https://thehighwire.com/videos/why-are-healthy-athletes-collapsing/

ISO-BRITANNIAN VALTAVA SUPERMARKET TESCO HERÄTTÄÄ RAIVOA JA
BOIKOTTIVAATIMUKSIA TV-MAINOKSEN JÄLKEEN, JOSSA ROKOTETTU
JOULUPUKKI NÄYTTÄÄ COVID-PASSIAAN
November 15, 2021

https://www.nowtheendbegins.com/uk-supermarket-giant-tesco-sparks-outrage-amid-calls-for-a-boycottafter-releasing-television-commercial-showing-a-vaccinated-santa-with-covid-19-passport/

FDA:N RAPORTTI OSOITTAA, ETTÄ 6 KUUKAUTTA COVID-ROKOTUSTEN
SAAMISEN JÄLKEEN ROKOTETTUJEN KUOLLEISUUS ON 24 % KORKEAMPI KUIN
ROKOTTAMATTOMIEN
November 17, 2021

JOKAINEN KANSAKUNTA JOKA EI SUOJELE LAPSIA DEMONISELTA
ROKOTEUHRAAMISELTA TULEE KÄRSIMÄÄN JUMALAN VIHAN
November 16, 2021

Lapset kaasukammioissa nykypäivänä
Tässä puhutaan lasten maskin käytön vaarallisuudesta. Se on kuitenkin tuskin yhtään terveellisempää
aikuisille.

NTEB PROPHECY NEWS PODCAST: ANTHONY FAUCI SANOO "MINÄ OLEN
TIEDE", KUN OMICRON TULEE VIIMEISEKSI ASEEKSI PIRULLISESSA
GLOBAALISSA IHMISKOKEESSA
Tässä NTEB Prophecy News Podcast -episodissa Omicron romahdutti osakemarkkinat ja lähetti ne
yli 1000 pisteen laskuun alle 24 tunnissa, kun uusin ase ihmiskuntaa vastaan vapautettiin. Anthony
Fauci ei haaskannut aikaa kertoessaan kaikille, että uusia rajoituksia on tulossa, kun rasistisia
matkustuskieltoja asetetaan ja kun valtio toisensa jälkeen julistaa säälittävän "hätätilan". Tällaista on
elämä päivänä numero 625 niistä 15 päivästä käyrän oikaisemiseksi, jotka myös olivat Donald Trump'in
luomus. Muistatko, kun kerroimme sinulle, että tämä kaikki ei koskaan lopu, ennenkuin koko maailma
suostuu vastaanottamaan hallituksen ruiskeen? Ehkä olet unohtanut, että rokotetta ei tehty virusta
varten, vaan virus tehtiin rokotetta varten. Tässä hauska tosiasia: lääkärit Etelä-Afrikasta sanovat, että
Omicronin oireet ovat suhteellisen lievät, se näyttää menevän ohi nopeasti, eikä varmasti ole pahempi
kuin Delta. Joten miksi "hätätila"? Koska se on "lyöjä" ja sinä olet pallo.
---------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 (lu
kijaposti 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
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)
https://nokialainen.blogspot.com/2021/09/ajanmerkkeja-syyskuun-alussa-2021.html (luk
ijaposti 3.9.2021)
http://nokialainen.blogspot.com/2021/09/ajanmerkkeja-syyskuun-lopussa-2021.html (luk
ijaposti 25.9.2021)
http://nokialainen.blogspot.com/2021/10/ajanmerkkeja-lokakuun-loppupuolella.html (lu
kijaposti 18.10.2021)
https://nokialainen.blogspot.com/2021/11/ajanmerkkeja-marraskuun-alkupuolella.html
(lukijaposti 11.11.2021)
Lähettänyt Olli-R klo 17.52

1 kommentti:
1. Anonyymi 3. joulukuuta 2021 klo 19.14
Saksalainen tutkija tapettu heti kohta kun paljasti salaisuuden mitä lopetuspiikkiin on laitettu. Graphene
Hydroxide: Like “Razor Blades” in the blood. Alkaa selviämään asiat
https://tokentube.net/v/3290320773/He-tappavat-Itävallan-koko-väestön---Rapsodia-fi--tekstitys

