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Et forvandlingsår 
Penge skifter hænder, tiden er ved at rinde ud for spekulanter, der nyder godt af 
andres tillid. Der kommer nye mennesker til magten. 
 
Danmark, I står over for et stort skift. De rige vil græde og de fattige vil juble. Intet 
er, som det ser ud til. Lyt ej til løgneren. Åbn jeres øjne og se, hvad der sker omkring 
jer. Vær ej mere ligeglad med jeres næste. Elsk din næste, som du elsker dig selv. 
Begå ej mere synd, bryd ej mere ægteskaber, intet af dette vil gavne mennesker. 
Dette bliver et dommens år. Et år med fald til de der har ladet andre falde, et år med 
velsignelse til de der har velsignet. 
 
 
Til de kristne 
Lyt ej mere til falsk forkyndelse. Lad jer ikke lede på vildspor, men lad Helligånden 
åbenbare sandheden for jer. Pas på forførelse og humanisme, dette kommer ikke fra 
Mig.  
 
Jeres land er på vildspor, men Jeg vil nu åbne øjnene på de af Mit folk, som af hjertet 
søger sandheden. I vil få Min herlighed at se, men I vil også få jeres lands og jeres 
kirkers vederstyggelighed at se. Få kirker søger af deres hjerte Min sandhed, få 
kristne lever i Min sandhed. I har forkastet nåden og dømmer ud fra jeres kød.  
 
I har ej sandheden i jer selv om godt og ondt. Kun Min Helligånd kan dømme om godt 
og ondt. I dømmer hinanden, I sætter jer i Mit sted. Dette har ej Mit velbehag. Lad 
Mig være dommeren og søg sammen i fællesskab om Mit navn.  
 
Jeg vil rejse et lille folk op nu, de skal føre en vækkelse frem, som ikke er set før. Jeg 
holder Min hånd over dette folk, prøv ej at ødelægge Mine hænders værk. Jeg vil 
bruge dette folk mægtigt. Søg derfor Mig af hele jeres hjerter. Lad jer ej friste, kast 
jer ej i fristerens hænder. Det er tid nu at skille bukkene fra fårene.  
 
 
Regeringen 
Regeringen er i splid med sig selv. Et hus i splid med sig selv kan ikke bestå. De 
sætter egen dagsorden. Men der kommer en tid og den er nu, hvor det er Min 
dagsorden, der gælder. Der vil lyde gråd og tænders gnidsel.  
 
 
Om kongehuset 
Jeg indsætter og afsætter. Der kommer en ny regent. Men kun kortvarigt. Se, Jeg gør 
alting nyt og intet er, som det ser ud.  
 
 
 
Kærlig hilsen 
Tamarra 
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