"De komende wereldheerschappij "
Over mannen in rokken en jurken gesproken: Opus Dei is de een
sinistere geheime organisatie binnen de Roomse kerk die de
wereldmacht poogt te grijpen en bindingen heeft met nazi organisaties,
okkulte genootschappen,Vrijmetselaars en de maffia. Opus Dei staat
volledig achter de Satansmissen die in het Vatikaan oogluikend door de
paus worden toe gestaan.
De ultra konservatieve organisatie heeft o.a. ver takkingen naar nazi
organisaties in zuid Ame rika. De leden zijn over het algemeen anti
semities en neo nazis. De oprichter van Opus Dei was een aan hanger
van de nazistiese diktator Franco. De onder gronds werkende groep
Opus Dei is rechts radikaal en heeft als motto blinde gehoorzaamheid.
Aanhang ers van andere religies moeten te vuur en te zwaard worden
uitgeroeid en voorstanders van vrouwen emancipatie en
homoseksuelen bij voorkeur geluid loos uit de weg worden geruimd.
Lasterkampanjes ten aanzien van sexuele minderheden zijn een
geheiligd middel om het roomse fascisme te grond vesten.De doodstraf
moet volgens de leiders van Opus Dei worden heringevoerd en gelden
voor alle anders denkenden.Iedere rooms katholiek dient op last van
Opus Dei al sinds jaren in zijn achtertuin een bos brandhout te bewaren
voor het ogenblik dat het maatschappelijk aanvaardbaar is dat de
brandstapels weer kunnen worden opgericht. De manipulatie techniek
van vertegenwoordig(st)ers van het roomse terreur instituut Opus Dei
die Daphne Visser (28 jaar) over kwam kan iedereen over komen.
(Zie De Homosexuelenkrant,nr. 391,20 aug. 1999)
Zij liep in een melancholieke bui een roomse kerk binnen aan de
Keizersgracht en de eerste vraag die haar gesteld werd: ”Heb je
eigenlijk wel een inkomen?”
De tweede vraag was wat haar sexuele geaardheid was.Daphne Visser
is al van jongs af aan lesbies. Ze werd dringend verzocht onmiddellijk
naar een felle homo bestrijder de pro Vatikaanse psychiater Van den
Aard weg te gaan die in Aer denhout woont en haar zou kunnen

genezen. Daphne Visser bezocht een strikt geheime bijeen komst van
Opus Dei,waar gesproken werd over de komende wereldheerschap-pij
en de Nieuwe Orde van Opus Dei en hoe definitief af te rekenen viel
met tegenstanders.
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