RD-DEMONS KRANENDONK & ZOON (AANBIDDERS VAN HET 666-BEEST)
PROPAGANDEREN EN REFORMATORISEREN PEDO/GODSLASTERAAR, JOE BIDEN, EN ZIJN
VP, DE VOLBLOED MARXISTISCHE KAMALA HARRIS !
ALLE REFO-BELIJDERS VERGAPEN ZICH ALS ANGST-SLAVEN AAN DE KRANKZINNIGE HORRORFILM,
GENAAMD: "CORONA-666-PANDEMIE", TERWIJL ZIJ ZICH GEWILLIG LATEN KLAARSTOMEN VOOR DE
AANVAARDING VAN HET TEKEN VAN HET BEEST, O.L.V. REFO-DEEPSTATE-DUO, RD/SGP.
WAAR ZIJN DE GEUZEN VAN WELEER? BINNEN HET REFODOM IS ER NIET EENTJE TE VINDEN, WEL
ONDER DE WERELDLINGEN ! HET REFODOM IS EEN VOLBLOED NSB-BEWEGING EN MET DAT NATIONALE
SCHANDAAL GAAN ZE DE GESCHIEDENIS IN. DE WALDENZEN EN DE SCHOTSE GELOOFSHELDEN ZULLEN
OPSTAAN IN HET OORDEEL OM DIT AFVALLIGE REFO-GESLACHT TE VEROORDELEN.

LINKS-LIBERALE REFO-KRANT, RD.NL, KWALIFICEERT PEDO JOE BIDEN ALS ZIJNDE
"GEMATIGD" EN ZIJN VOLBLOED MARXISTISCHE VP, KAMALA HARRUS, ALS ZIJNDE "EEN
POLITICUS VAN HET MIDDEN" !
JOE BIDEN IS EN PEDOFIEL
https://www.youtube.com/watch?v=DwXweiRjckI
https://www.youtube.com/watch?v=leQPtaKwJcU
https://www.youtube.com/watch?v=Z1zWONHrWno
Joe Biden Confronted Over Child Molesting Claims At CSPAN LIVE Event - Former vice president
confronted over child absuse claims.
https://neonnettle.com/videos/766-joe-biden-confronted-over-child-molesting-claims-at-cspan-live-event
Trump Campaign Releases Brutal Video Exposing Joe Biden - WATCH - Ad highlights Biden's praise for
China and comments on travel ban amid COVID-19.
https://neonnettle.com/news/10927-trump-campaign-releases-brutal-video-exposing-joe-biden-watch

De VP van pedo-deepstate-demoncraat, Joe Biden, de volbloed marxistische Kamala Harris, mogelijk snel
president van de USA in geval het deepstate-duo de presidentsverkiezing wint. Harris beschermde als
officier van justitie pedo-priesters - Massa aborteur Planned Parenthood zeer verheugd over haar
kandidatuur!

OPNIEUW BEWIJS DAT RD.NL -NET ALS DE SGP- EEN PILAAR IS IN REFO-TEMPEL VAN
DAGON: RD-demons, Kranendonk & zoon, kwalifiseren zowel Joe Biden als Kamala Harris als zijnde
“gematigde politici” - Kranendonk: “Kamala Harris is politicus van het midden”
https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/kamala-harris-is-politicus-van-het-midden-1.1686801

Xandernieuws doet boekje open over wie de VP van pedo Joe Biden, Kamala Harris,
werkelijk is:
We schrijven al een tijdje dat de Democratische elite de blanke Joe Biden waarschijnlijk enkel gebruikt om te
proberen het Witte Huis op Donald Trump te veroveren, en dat als dat lukt, hij vanwege gezondheidsredenen
snel zal worden vervangen door iemand anders. Zoals analisten al voorspelden heeft Biden geheel volgens het
politiek correcte identiteitsdenken een vrouw “met een kleurtje” als zijn running mate uitgekozen: Kamala
Harris, een rasechte Marxist, die vanwege haar extreemlinkse ideeën niet goed bij het publiek ligt; bij de
‘primaries’ voor de presidentskandidatuur kreeg ze namelijk slechts 2% van de stemmen. Desondanks zou ze via
deze truc dus toch in de Oval Office kunnen belanden, wat inmiddels ook de gedachte van CNN is. (1)
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De Democraten hebben hun gewenste eerste zwarte vrouwelijke vicepresidentskandidaat. De 55 jarige Harris
pleit expliciet voor een Marxistische machtsgreep in de VS. Zo wil ze de belastingen met biljoenen dollars
verhogen, de gezondheidszorg ‘socialiseren’ door deze gratis te maken (vooral voor illegalen, die ze ook gratis
rijbewijzen wil geven(4)), alle vuurwapens in beslag nemen, de grenzen opengooien voor iedereen die maar
komen wil, het voor bedrijven veel makkelijker te maken om goedkope buitenlanders in dienst te nemen, en de
staat verregaande bevoegdheden geven om de bevolking op alle gebieden te controleren en te sturen. Het zal
daarom geen verwondering wekken dat Harris de favoriete kandidaat is van de mainstream media en ‘big tech’.
Massa aborteur Planned Parenthood verheugd
Harris verwierf met name bekendheid met haar lastercampagne tegen Brett Kavanaugh, Trumps conservatieve
kandidaat voor het Hooggerechtshof. Kavanaugh werd uiteindelijk op alle punten onschuldig bevonden.
Haar verzet tegen hem kwam vooral vanwege haar pro-abortus standpunten, waar ze de voorwaarden fors voor
wil versoepelen (misschien wel zoals in Frankrijk?). Planned Parenthood CEO Alexis McGill toonde zich dan ook
zeer verheugd met Harris’ kandidatuur. Harris wierf in het verleden fondsen voor Planned Parenthood, en heeft
zich er altijd voor ingezet om de massa aborteur te beschermen en met meer belastinggeld te financieren ($ 617
miljoen in 2018, wat $ 254 miljoen meer was dan 10 jaar eerder).
Republikeinen: “Harris de echte presidentskandidaat”
Het onpartijdige GovTrack.us oordeelde dat Harris in 2019 het meest linkse lid van de Senaat was, meer nog dan
de afgeserveerde potentiële presidentskandidaat Bernie Sanders, een overtuigde Marxist die net als Harris een
groot voorstander is van de biljoenen kostende ‘Groene Nieuwe Deal’. Ze wil haar plannen om de VS om te voren
in een communistische heilstaat financieren door onder andere fors te snijden in het defensiebudget (misschien
haar enige goede idee, want dat is inderdaad krankzinnig hoog). (2)
Veel Republikeinen denken net als CNN dat Harris in feite de echte Democratische kandidaat is, omdat Joe Biden
nauwelijks nog uit zijn woorden kan komen, en als hij al iets zegt, heel vaak onzin uitkraamt. President Trump
reageerde sarcastisch dat Harris ook zijn nummer 1 keus was om naast Biden tegen hem ten strijde te trekken.
Als het al een strijd wordt, want een groot deel van de Democratische top dringt er bij Biden op aan om geen
debatten met Trump aan te gaan, heel goed wetend dat hij dan compleet door midden zal worden gezaagd. Ze
rekenen vermoedelijk op massale verkiezingsfraude en zelfs een verkapte staatsgreep, die met behulp van de
media op touw wordt gezet.
Harris zal in Europa ongetwijfeld enorm in de smaak vallen bij de gevestigde orde. Bij de Europese mainstream
media zal ze, net als destijds met Barack Obama al het geval was, alleen al vanwege haar huidskleur op voorhand
geen kwaad kunnen doen. Bovendien brak ze in 2018 als gast in de bekende talkshow Ellen in hysterisch lachen
uit na een grap over het vermoorden van de in Europa zo gehate president Trump.
Harris beschermde als officier van justitie pedo-priesters
In haar functie als officier van justitie in San Francisco weigerde ze een katholieke priester te vervolgen die was
aangeklaagd vanwege seksueel misbruik. Tal van slachtoffergroepen voerden tevergeefs een pleidooi hiervoor.
Tijdens haar 13 jarige loopbaan in San Francisco weigerde haar kantoor vitale documenten over dit misbruik te
openbaren, en vervolgde ze zelfs niet één priester – niet omdat ze zelf enige affiniteit met het geloof heeft, maar
omdat ze tienduizenden dollars donaties had ontvangen van de Katholieke Kerk voor haar campagne om haar
voorganger Terence Hallinan, die het misbruik wèl wilde aanpakken, van de troon te stoten.
De belangenverenigingen van de misbruikslachtoffers waren woest op Harris, omdat ze volgens hen bewust de
daders beschermde. (3) En deze vrouw zou wel eens via manipulatie, fraude, en mogelijks zelfs een soort
staatsgreep aan het hoofd van de “late great” United States kunnen komen te staan.
https://www.xandernieuws.net/algemeen/cnn-denkt-dat-joe-biden-snel-zal-aftreden-en-extreemlinkse-kamala
-harris-president-wordt/
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