PRESIDENT DONALD TRUMP IS VANAF HET BEGIN VAN ZIJN PRESIDENTSCHAP ACHTERVOLGD DOOR DE JAKHALZEN
VAN DE ILLUMINATIE, MET VOLLEDIGE MEDEWERKING VAN DE MSM-ILLUMINATIE, WAARONDER HET RD.NL.
TIJDENS DE 2016-PRESIDENTSVERKIEZINGEN EN NA TRUMP’S INSTALLATION ALS PRESIDENT, VOEREN GENOEMDE
ILLUMINATIE-TROLLEN EEN DUIVELSE LASTERCAMPAGNE TEGEN DE WETTIG GEKOZEN PRESIDENT TRUMP. (Note:
Ondergetekende is beslist geen Trump-promotor, maar legt alleen de barstende RD.NL medialeugens bloot, waaronder de
CONSTANTE STROOM lasterlijke RD-leugens over president Trump).
DEEP-STATE DEMOCRATEN HERSTARTEN ZWAKZINNIGE IMPEACHMENT-HEKSENJACHT JEGENS PRESIDENT DONALD
TRUMP, NADAT HET MUELER-RAPPORT EEN COMPLETE HOAX BLEEK TE ZIJN. DEEP-STATE SPEAKER, NANCY PELOSI,
HEEFT MET 100% POLITIEKE MOTIEVEN, EEN IMPEACHMENT TEGEN TRUMP GESTART EN PROBEERT VOOR DE
ZOVEELSTE KEER VAN EEN MUG EEN OLIFANT TE MAKEN, OMDAT JOE BIDEN ANDERS GEEN KANS MAAKT OM DE 2020VERKIEZINGEN TE WINNEN. OVER POLITIEKE CHANTAGE GESPROKEN !

RD.NL publiceert lasterlijk ANP/RTR-nepnieuws over president Trump.
RD.NL beweert dat president Trump de Oekrainse president Zelenski onder druk zou hebben gezet, terwijl dat
politieke sprookje door Zelenski publiek is ontkent.
RD-bedrog: https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/trump-zette-president-oekra%C3%AFne-onder-druk-1.1595971

RD-bedrog achterhaald: Washington Post erkent misleidend nepnieuws over Trumps druk op Oekraïne

https://www.xandernieuws.net/algemeen/washington-post-erkent-misleidend-nepnieuws-over-trumps-druk-op-oekraine/
https://www.xandernieuws.net/algemeen/impeach-yourself-democraten-deden-in-2018-precies-dat-waar-ze-trump-valselijk-van-beschuldigen/

ILLUMINATIE-PUPPET, KRANENDONK EN ZIJN LASTERLIJKE LEUGENS
https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/onderzoek-naar-afzetten-trump-veel-gedoe-weinig-effect-1.1596933

Kranendonk: Toen Biden nog vicepresident was onder Obama, werkte zijn zoon voor een Oekraïens energiebedrijf. Biden
had er bij de Oekraïense regering op aangedrongen, de toenmalige openbaar aanklager Viktor Shokin te ontslaan. Die wilde
corruptie bij het bedrijf van zijn zoon onderzoeken. Biden dreigde zelfs financiële steun van Amerika aan Oekraïne te
ontzeggen. Volgens Trump heeft de voormalige vicepresident zich hiermee schuldig gemaakt aan corruptie. Er is geen bewijs
dat Biden Oekraïne onder druk heeft gezet om het onderzoek stop te zetten.
GPPB.: Aartsleugenaar ex-RD-hoofdredacteur W. Kranendonk zit nog steeds in het fascistische RD-complot dat
media-crimes bedrijft tegen de mensheid. Dat blijkt opnieuw uit het recente RD-artikel, waarvan we drie leugenuitspraken
van Kranendonk aantonen. 1. Er is onomstotelijk via talloze internet-bronnen bewezen dat Biden's zoon, Hunter,
maffia-praktijken bezigt in Oekraine. 2. Biden sr. heeft daarentegen Oekraïne publiek gedreigd en onder druk gezet en die
dreiging via youtube.com exposed, hetgeen -hilarisch genoeg- Kranendonk hierboven bevestigd en vervolgens ontkend. Joe
Biden heeft zich -net als Hillary Clinton- aantoonbaar schuldig gemaakt aan grove corruptie, hoewel de mega-corruptie van
Hillary Clinton alles overtreft en pure maffia-praktijken betreft, maar Gode zij dank is zij in 2016 van haar sokkel geslagen.
De dictatoriale deepstate-regime van de Obama-clan komt nog wel aan de beurt.
Kranendonk: Trump zou recent president Zelenski acht keer hebben gevraagd een onderzoek in te stellen naar de mogelijke
presidentskandidaat Biden. Zelenski zou dat hebben geweigerd. Volgens de Democraten zou Trump daarop hebben gedreigd
geld dat Amerika aan Oekraïne had toegezegd achter te houden. Trump heeft inmiddels toegegeven ruim 400 miljoen aan
hulpgeld voor Oekraïne niet uit te betalen, maar dat doet hij omdat hij vindt dat Europese landen meer moeten bijdragen.
Pelosi sprak op de persconferentie van een schending van de grondwet en de ambtseed en van verraad van de nationale
veiligheid.
GPPB.: Kranendonk liegt dat hij barst, aangezien het onderzoek naar de corruptie-schandalen van Hunter Biden allang
gestart was door openbare aanklager Viktor Shokin. Joe Biden heeft Oekraine geprest om Shokin te ontslaan en gedreigd om
1 miljard aan leningen stop te zetten, om de maffia-praktijken van zoonlief Hunter te doofpotten. Op zijn beurt heeft Zelenski
publiek gezegd dat president Trump hem helemaal niet onder druk heeft gezet. Trump had al voor het telefoongesprek met
Zelenski 400 miljoen dollar aan hulpgeld bevroren en NIET zoals leugenbeest Kranendonk beweert dat die financiële
bevriezing NA het telefoongesprek zou hebben plaatsgevonden. Ook de motieven die Kranendonk via de Amerikaanse
democraten-clan opvoert voor die financiële bevriezing, blijkt pure laster, aangezien Trump’s motief voor die financiële
bevriezing niets te maken heeft met het onderzoek naar de corruptie van Hunter Biden. Wat Pelosi-heks jegens Trump
uitbraakt: “verraad, verraad”, is koren op de molen van de RD.NL demons, aangezien zij geheel achter de lastercampagne van
de deep-state democraten staan jegens Trump. Dat de 911-global-criminelen Bush, Cheney, Obama, Clinton, Holder,
Bremann, Comey en Pelosi nog niet achter de bars zitten, is een internationale schande!
Kranendonk: Toen het rapport-Mueller over de Russische bemoeienis met de verkiezingen werd gepubliceerd, voelde
Pelosi niets voor een onderzoek dat mogelijk zou kunnen uitlopen op een afzettingsprocedure. De gematigde Democraten
–onder wie Pelosi– steunden dat toen niet, uit angst een deel van het electoraat in de armen van Trump te drijven.
GPPB.: Dat het Mueller-rapport een complete hoax bleek te zijn, aangezien er totaal geen sprake is geweest van Russische
bemoeienis (wel andersom en zelfs op wereldschaal), daarover rept RD-demon Kranendonk met geen woord. Pelosi had
geen enkel houvast om na het Mueller-hoax-rapport een impeachment te starten, maar ze staat al vier jaar te popelen om dat
te doen en nu ziet de Speaker-heks haar kans schoon, doch ze zal haar in gang gezette impeachment als een boemerang op
haar eigen hoofd terug krijgen, want (politieke) leugenbeesten zullen op de aarde niet bevestigd worden.

