perjantai 2. huhtikuuta 2021

Covid-19 -rokotteesta Special Alert! – Samuel Korhosen lukijaposti
23.3.2021 + artikkeleita Samuel Korhosen lukijapostista 7.3.2021
Seuraavaksi ystävät hyvät vähän pääsiäislukemista helluntailaisen veljen, Samuel Korhosen (alias
Bileamin Aasi), kahdesta maaliskuun lukijapostista, joiden liitteistä tässä 14 (7+7) artikkelisuomennosta.
Näiden Korhosen lukijapostien pääaiheena on jälleen koronavirusrokote ja varsinkin sen aiheuttama
ihmis-DNA:n turmeleminen (kuten Nooan päivinä). Tallensin nämä artikkelit CEF-kotisivuilleni, joten
klikkaa vain seuraavassa viestissä esiteltäviä artikkeleita, jotka Samuel on liittänyt posteihinsa.
Siunattua pääsiäistä ja Herran ylösnousemusjuhlaa!
----------------------------Lähettäjä: Samuel Korhonen <smlkorhonen@gmail.com>
Date: ti 23. maalisk. 2021 klo 19.07
Subject: Special Alert 23.3.2021

Sano vain EI! Sinun DNA:si ei tarvitse uutta käyttöjärjestelmää.
Tässä postissa:
• Juutalaisen isoäiti Geri Ungurean'in sivustolta Vernon Coleman'in artikkeli: Covid-19 -rokotteet
ovat joukkotuhoaseita ja voivat tuhota ihmisrodun (klik). Vernon Coleman on kansainvälisesti
tunnettu englantilainen lääketieteen asiantuntija ja toisinajattelija, jonka 50-vuotinen ansioluettelo
terveysriskien havaitsemisessa on vertaansa vailla. Valtamedia ja lääketeollisuus ovat tietysti
leimanneet hänet ”salaliittoteoreetikoksi.” Vuonna 1996 hän kirjoitti kansainvälisen
bestsellerin How to Stop Your Doctor Killing you (Kuinka estät lääkäriäsi tappamasta sinut). Jos
tämä "rokote" on niin hyvä ja takaa ”paluun normaaliin”, niin miksi Netanyahu Israelissa tilaa 36
miljoonaa annosta rokotetta, kun jo yli puolet kansasta on
rokotettu? https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-i-ll-get-israel-36-million-covid-vaccineswhat-s-the-new-number-netanyahu-is-touting-1.9582982
• Geri Ungurean'in artikkeli: Muokatulla RNA:lla (mRNA) on suora vaikutus DNA:han (klik). Geri
on kaivanut totuutta sivustolta Physics.org.
• Geri Ungurean'in artikkeli: Tanska, Norja, Islanti keskeyttävät AstraZenecan Covid -rokotteen
käytön veritulppien vuoksi: Ihmisrodun harvennus käynnissä (klik)

• Rob Pue'n artikkeli: Tosiasiaa Kasvokirjasta (klik)
• Gary W. Ritter'in artikkeli: Matteus 24:7 – Älkää eksykö (klik)
• Simon Desjardins'in blogikirjoitus: Masennuksesta (osa 2) (klik)
• Terry James'in artikkeli: Paras uutinen (klik)
Lukijapostista 7.3.2021:
• Bill Perkins'in kaksi artikkelia:
Pahin painajaisemme! Mutta paras on edessä! (klik)
7 syytä olla rokottamatta (klik)
• Simon Desjardins'in blogikirjoitus: Masennuksesta (osa 1) (klik)
• John Lysaught'in artikkeli: Hiljenny (klik)
• Don Koenig'in blogikirjoitus: Saatanallinen Biden'in järjestelmä (klik)
• Britt Gillette'n artikkeli: Uudet teknologiat ja lopunajat (klik)
• Rob Pue'n artikkeli: Tuleva Suuri Nollaus (klik)
Daymondin uusimpaan artikkeliin (klik) sisältyy aikamoinen uutispommi, jota tuskin Suomen
mediassa on uutisoitu. Vuotaneella videolla Mark Zuckerberg (Facebook CEO) varoittaa omaa
henkilökuntaansa koronarokotteista: ”Emme vain tiedä ihmisten DNA:n ja RNA:n periaatteellisen
muuttamisen pitkäaikaisia sivuvaikutuksia ... aiheuttaako se jälkeenpäin muita mutaatioita, tai muita
riskejä.” Tämä vaikuttaa merkittävältä, koska Facebook on ilmoittanut nopeutetusta pyrkimyksestä
poistaa viestit, joiden mukaan Covid-19 -rokote muuttaisi ihmisen DNA:ta.

Tunnettu ateisti
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 (lukij
aposti 20.1.2021)
http://nokialainen.blogspot.com/2021/02/korona-plandemia-ja-muutos-trumpin.html (lu
kijaposti 11.2.2021)
Lähettänyt Olli-R klo 16.59
1 kommentti:

1.
Olli-R 3. huhtikuuta 2021 klo 0.50
Lähetin tämän Korhos-julkaisun Thomas Kämperille pääsiäislukemiseksi. Hän vastasi mulle näin (mm.
kasvomaskien käytöstä):
Kiitos Olli!
Loistavaa työtä!
Tässä lisää tietoa, jota kannattaa jakaa:
https://www.adressit.com/perusteettomat_covid-19_-toimenpiteet_lopetettava_suomessa?a=181947
https://youtu.be/CvRJekSNhkc
Tämä uutinen pitäisi näyttää tai lähettää kaikille, jotka yrittävät pakottaa käyttämään kasvomaskia. Ihmisiä
ei saa vaatia vaarantamaan terveyttään.
Halpamaskit sisältävät syöpää ja astmaa aiheuttavaa formaldehydiä, joka kuuluu samaan
vaarallisuusluokkaan kuin asbesti. Kaikille ryhmän 1 karsinogeeneille altistumista pitäisi ehdottomasti
välttää. Formaldehydiä käytetään myös mm. ruumiiden palsamointiin.
Erikoislääkäri Maria Huttunen: "Kangasmaskit on voitu käsitellä formaldehydillä. Maskeista on jo
aiheutunut terveyshaittoja. Ongelmien määrä tulee lisääntymään."
Tutkimuksissa on raportoitu allergista ihottumaa kasvosuojusten kiinnitysnauhojen kumiosille, liimoille,
suojaimista vapautuvalle formaldehydille ja nenätukien metalliosien nikkelille ja koboltille.
Maskien aiheuttamat toksiset (myrkyllisyyteen liittyvät) ja allergiset reaktiot ovat lääkäreille tuttuja.
https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/e3fd7a31-a055-4e73-a350-6e0c656e284b
https://ennemerkki.wordpress.com/home/
Kiitos Olli!
Kiitollisena Sinusta ja Sinua siunaten ystävällisin terveisin,
Thomas

