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Danmark 
Der er et fald på vej over jeres land. Det vil påvirke den enkelte dansker, såvel 
som det vil påvirke landets økonomi. Usikkerhed og utryghed vil brede sig.  
 
Faldet kommer på grund af ydre påvirkning. Stormagterne ryster verden og 
kræver deres rettigheder til yderligere at højne sig selv. De vil bruge magt og 
trusler til at få deres vilje og vil underminere de små lande.  
 
Faldet kommer fra Mig. Det er Mig, der kalder på Danmark. Tingene, som vil 
ske, sker, fordi Jeg kalder på jeres opmærksomhed. I har glemt Mig, men Jeg 
vil kalde på Jer nu. Dette til frelse og helse.  
 
 
Politik 
Kiv og splid i regeringspartiet. Kiv og splid i folketinget. Intet er, som det ser 
ud til at være. Meningernes højborg kommer til at forstumme, Mine ord vil 
blive talt. I står over for et stort skift i jeres land. Magtesløsheden vil brede 
sig.  
 
Men blandt Mit folk vil Mit sejrsmål lyde. Danmark, forbered jer på en kom-
mende vækkelse. 
 
 
Til de troende 
Nogle af jer har været trofaste; men er ved at brænde ud. Der er derfor et 
stort fald over mange af jeres menigheder i denne tid. Humanismen har fundet 
plads blandt Mit folk. Ikke alle har formået at holde stand fra den falske “kær-
lighed”, som giver alle rettigheder til at gøre og være, som de lyster.  
 
Men nogle af jer har holdt ud. Jeg vil rejse jer op i Min kraft og styrke - og fol-
ket skal få at se, at Jeg er den sande og levende Gud. Ham, der er og altid har 
været: himlens og jordens skaber. Ham, som har magt til at fuldføre, hvad der 
står skrevet.  
 
Stå mørket imod, Mit folk, en ny tid er på vej. Nye døre er ved at åbne sig, der 
skal lyde jubelråb fra Mit folk og gråd og tænders gnidsel fra mørkefolket – de, 
der har tilbedt døde guder og bragt forvirring ind over landet. 
 
Et spændende år venter forude.  
 
 
Kærlig hilsen  
Tamarra  
30.11.2019 


