Deze pedofiel volgende president van Amerika? (video)
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Het satanisme en bijbehorende pedofilie veroveren dankzij mainstream media en Hollywood
de wereld.
En dan is het misschien ook niet zo vreemd dat de pedofiele Ome Joe misschien wel de
volgende president van Amerika gaat worden.

Het duurt niet zo lang meer of het circus voor de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen
in 2020 begint weer.
De “strijd” gaat zoals altijd door twee volkomen gecontroleerde kandidaten en het maakt niet
wie er wint, want de grotere agenda zal gewoon doorgaan.
Aan Republikaanse kant is er natuurlijk Donald Trump die na vier jaar vullen van het moeras
nog graag vier jaar lang hetzelfde wil doen en aan de andere kant de Democraten.
Eén van de mogelijke kandidaten daar is de voormalige viezepresident Joe Biden. Biden die
inmiddels al 76 is, ziet het wel zitten om de volgende president te worden, maar er zijn toch
wat obstakels.
In de Verenigde Staten heeft een tweede vrouw oud-vicepresident Joe Biden beschuldigd van
ongepast gedrag. De nu 43-jarige Amy Lappos zegt dat Biden in 2009 met beide handen haar
hoofd vastpakte en zijn neus tegen die van haar drukte.
Dat zou zijn gebeurd in een huis in Connecticut, tijdens een actie voor een goed doel. Lappos
was toen medewerker van de Democratische gouverneur in die staat.
Vorige week vrijdag beschuldigde een andere vrouw, Lucy Flores, Biden al van ongepast
gedrag. De toenmalige vicepresident zou haar in 2014 van achteren bij de schouders hebben
vastgepakt en op haar achterhoofd hebben gekust.
De 76-jarige Biden zei afgelopen weekend dat hij zich in zijn ogen nooit ongepast heeft
gedragen tegenover vrouwen.
"Ik heb in campagnes en in het openbare leven ontelbaar veel handen geschud, knuffels
gegeven en genegenheid getoond. En geen enkele keer - nooit - heb ik het gevoel gehad dat ik
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me ongepast gedroeg. Als iemand vindt dat ik dat wel heb gedaan, zal ik daar met respect naar
luisteren. Maar het was nooit mijn intentie", schrijft hij in een verklaring.
Biden overweegt om zich volgend jaar verkiesbaar te stellen voor de presidentsverkiezingen.
Mogelijk hebben de beschuldigingen van Lappos en Flores daar een negatieve invloed op,
omdat de Democratische Partij wordt gedomineerd door vrouwen. Maar de Democratische
voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, zegt dat de beschuldigingen Biden
niet zullen diskwalificeren.
Joe, de pedofiel, heeft zich in al die jaren nooit ongepast gedragen, zo vindt hij. Of dat waar is
of niet kan iedereen zelf bepalen aan de hand van de volgende serie video"s.&nbsp;

Biden is niet alleen pedofiel, hij is eveneens een volkomen corrupte, verrotte politicus die zijn
macht als vicepresident misbruikte om een openbaar aanklager in Oekraïne te laten ontslaan
die bezig was met een fraudeonderzoek naar het oliebedrijf Burisma Holdings in Oekraïne waar
de zoon van Biden, Hunter, in de directie zit.
Biden dreigde met het blokkeren van de Amerikaanse garantie voor een Oekraïense lening van
een miljard dollar als de aanklager niet onmiddellijk werd ontslagen. De aanklager, Shokin,
deed onder andere onderzoek naar enorme bedragen die maandelijks werden/worden
overgeboekt vanuit Oekraïne naar de rekening van Hunter Biden, zonder dat daar enige
prestatie tegenover staat.
En toch moet je niet raar staan kijken als deze man de volgende president van Amerika wordt,
hij vertoont al de juiste eigenschappen.
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