
Chinese klokkenluider: ‘In beslag genomen
videotapes laten extreem seksueel misbruik
minderjarige tieners door Hunter Biden zien’

—————————————————————————————————————————————–

Zijn de Chinezen bang voor het duo Harris-Clinton in het Witte Huis, dat vrijwel zeker oorlog met Rusland
en China gaat veroorzaken?

—————————————————————————————————————————————–

De schandalen rond de familie Biden nemen almaar grotere vormen aan, nu een Chinese klokkenluider
heeft onthuld dat de op de laptop en hard drives van Hunter Biden, die onlangs zijn overhandigd aan het
Amerikaanse ministerie van Justitie en Rudy Giuliani, opnames staan waarop minderjarige tieners op
extreme wijze seksueel worden misbruikt door Hunter Biden (foto, (1)). Ondertussen stellen de
mainstream- en social media de afgelopen weken alles in het werk om al het schokkende nieuws over
de Bidens te onderdrukken.

Het zoveelste Biden schandaal kwam aan het rollen toen de New York Post emails van Hunter Bidens
harddrives in handen kreeg, waaruit onder meer bleek dat Hunter Biden in zijn ‘gekochte’ lobbypositie
bij het Oekraïense gasbedrijf Burisma een ontmoeting regelde met zijn vader Joe, de toenmalige
vicepresident. Aan deze onder de tafel gehouden belangenverstrengeling hielden de Bidens naar verluid
vele miljoenen over.

Minder dan een jaar later dreigde Biden de Amerikaanse miljardenhulp aan Oekraïne te blokkeren, als
de officier van justitie die onderzoek deed naar de corruptie bij Burisma, niet zou worden ontslagen. De
vicepresident schepte daar later zelfs voor de camera over op. Burisma gaf op 6 oktober tijdens een
rechtszaak toe de Bidens grote sommen smeergeld te hebben betaald.

Facebook en Twitter besloten het artikel onmiddellijk te censureren, en blokkeerden de accounts van
de NY Post (3). Daarmee bevestigden de mainstream media en grote Tech giganten andermaal dat ze
in één bed liggen met de Democraten en globalistische elite, die niets liever willen dan zo snel mogelijk
van Donald Trump afkomen. Ze schrikken zelfs niet meer terug voor keiharde communistische censuur
en desinformatie met hun zogenaamde ‘fact checkers’, die de bovenstaande aangetoonde feiten – nota
bene deels uit de mond van Joe Biden zelf – meteen tot ‘nepnieuws’ verklaarden (4).

‘Extreem seksueel misbruik minderjarige tieners door Hunter Biden’

Bovenop het Oekraïne schandaal komt nu een potentieel nog veel groter schandaal boven water
omtrent Hunter Biden. Eerst kreeg onderzoeksjournalist Peter Schweizer van Bevan Cooney, een
voormalige zakenpartner van Hunter Biden, emails in handen waaruit blijkt dat Hunter en zijn collega’s
hun contacten bij de regering Obama gebruikten om op illegale wijze invloed uit te oefenen op
potentiële Chinese klanten en investeerders, inclusief geheime privé ontmoetingen met de toenmalige
vicepresident. Biden en Cooney hadden samen met zakenpartner Devon Archer een frauduleus
investeringsfonds opgezet, waar echter enkel Cooney voor werd veroordeeld.

Over machtsmisbruik en fraude halen inmiddels velen hun schouders op, maar seksueel misbruik van
minderjarigen is een heel ander verhaal. Op zijn op legale wijze in beslag genomen laptop (2) zouden
schokkende opnames staan van ernstig seksueel misbruik van diverse minderjarige Chinese tieners
door Hunter Biden zelf.

Deze informatie is afkomstig van Mandarijnenchineestalige ‘Lude’s Broadcast’. Daar waar de Engelse
ondertiteling rept over ‘seks tapes’ en ‘pedo tapes’, blijkt er (op 3:19) in het Mandarijn letterlijk over
‘seksueel misbruik’ te worden gesproken. Op 3:32 beschrijft Lude de opnames zelfs als ‘extreem
misbruik’ van kinderen. Dit impliceert geweld en verkrachting, en bevestigt dat de minderjarige
slachtoffers van Biden werden gedwongen: 
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Hier beschrijft Trumps advocaat Rudy Giuliani wat er onder andere op de videotapes staat (Brighteon
video’s, waar veel van wat YouTube censureert op terecht komt, zijn helaas nog niet te embedden).

Waarom stuurden de Chinezen deze tapes naar Amerika?

De Chinezen hadden hiermee een krachtige middel in handen gehad om Joe Biden, als hij eenmaal
president zou zijn, onder druk te zetten. Waarom stuurden ze dan kopieën van de tapes naar het
Amerikaanse ministerie van Justitie, en naar de Democratische voorzitter van het Huis van
Afgevaardigden, Nancy Pelosi? (1) Was dat een duidelijk boodschap om aan te geven dat de eventuele
president Biden zich ten aanzien van China niets zal kunnen permitteren? Of was het een tactische zet
om Bidens toch al geringe kans om de verkiezingen op 3 november te winnen, helemaal weg te vagen?

Waarom zouden de Chinezen dat doen, gezien hun regelmatige ruzies met Donald Trump, als ze Biden
volledig in hun macht zouden kunnen krijgen? Een mogelijke verklaring is dat ze weten dat Trump het
verbaal weliswaar altijd hard speelt, maar de afgelopen 4 jaar heeft laten zien dat hij alles doet om een
oorlog te vermijden. Hij is de eerste president sinds Jimmy Carter die niet ergens ter wereld een nieuw
militair conflict begint. Het gaat Trump in de eerste plaats om handel en economie, en dat is nu juist
ook de prioriteit van China. Trump spreekt de taal van China, en die begrijpen dat heel goed.

Dreigt een duo Harris-Clinton, en daarmee oorlog met Rusland en China?

China zou wel eens bang kunnen zijn dat de randseniele Biden – zoals wij ook al regelmatig hebben
gesuggereerd – al vrij snel zal worden vervangen door zijn extreemlinkse ‘runner-up’ Kamala Harris, die
vanwege haar radicale ideeën zelfs in haar eigen partij amper op steun kan rekenen. Bedenk hierbij dat
er serieus gespeculeerd wordt dat er gesprekken worden gevoerd om ‘the witch’ Hillary Clinton minister
van Defensie te maken. Die zou dan bij het afserveren van Biden ook wel eens kunnen doorschuiven
naar de post van vicepresident.

Met het duo Harris-Clinton in het Witte Huis dreigen de ergste nachtmerries die de wereld maar kan
hebben waarheid te worden, want dan weten we vrijwel zeker waar het naartoe gaat: oorlog met
Rusland èn met China. Zo’n oorlog zal zonder enige twijfel het einde betekenen van de Verenigde
Staten en zijn vazallen in Europa. Want maakt u zich geen illusies: de Russen en Chinezen gaan NIET
zitten afwachten totdat ze volledig omsingeld zijn door Amerikaanse marine- en luchtvloten, en hun
landen in luttele minuten tijd met duizenden raketten kunnen worden vernietigd.
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Zie ook o.a.: 

07-10: Directeur Inlichtingendiensten VS: RussiaGate was complot van Hillary Clinton 
01-10: Oekraïens gasbedrijf geeft in rechtbank toe Joe Biden smeergeld te hebben betaald’ 
30-08: Gaat het de Democraten en Hillary lukken om de VS in een burgeroorlog te storten? 
12-05: Obamagate: Media VS worden wakker voor corruptie en machtsmisbruik Barack Obama (/
Obama gaf opdracht om aankomende regering Trump te saboteren) 
09-02:  ‘Verenigde Staten hebben dankzij Democraten geen functionerende overheid meer’  (/
‘Democraten plegen een regelrechte politieke coup om onze democratie omver te werpen’) 
19-01: Het echte Democratische complot: Hillary Clinton weer presidentskandidaat maken

【三个硬盘】 Sept.24th Lude's broadcast: 3 hard drives, provided 3 ha…
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2019:

14-11: (/ Niet Trump, maar Biden en Obama zouden moeten onderzocht vanwege chanteren Oekraïne) 
07-11: Advocaat klokkenluider Oekraïne kondigde letterlijk staatsgreep tegen Donald Trump aan 
10-10: Joe Biden kreeg bijna miljoen van Oekraïens gasbedrijf waar zijn zoon in bestuur zat 
06-10: ‘Tweede fake klokkenluider tegen Trump om te voorkomen dat Joe Biden 5 jaar gevangenis in
moet wegens corruptie’ 
02-06: Maleisische premier bevestigt dat Russen de schuld moesten krijgen van MH17 ramp (/ Nog
een aanwijzing: Joe Bidens zoon werd in 2014 lid van bestuur van grootste Oekraïense gasproducent)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels. 
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder
te praten.
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