
Innholdsfortegnelsen: 

Forord av Margit Sandemo
Prolog: Mitt liv med døden   
Åndeverdenens mysterier     
 Døden er ingen ende

Sjelen     
 Livet som gjenferd  

Fotografier av åndevesener   
Påvirkning fra de døde
Hvordan få kontakt med åndene? 
Barn har spesielle evner  
Engler, hjelpere og guider  
Eventyrdimensjonen   
Livet på jorden er en læretid 
Vi velger selv vår gjenfødelse 
Når går sjelen inn i fosteret?  
Noe tar man med seg til neste liv 
Homoseksualitet   
Talenter fra forrige liv  
Nær-døden-opplevelser  
Utenomkroppslige reiser   
Besøk fra verdensrommet  
Hva kan vi vite om fremtidige liv?

1. Møter med gjenferd
Majoren som deltok i sin egen begravelse 
Karinas bortgang slik jeg så den   
Møte med et gammelmodig gjenferd  
Piken som forsvant    
Det fjerde familiemedlemmet   
En liten spøk fra den andre siden   
Mystikk i kapellet     
Avtale med en avdød    
Samtalen med den døde kvinnen   
Døde venner     
Skritt i trappen     
Den gamle mannen i hytta   
Gjenferd på Kalvøya
Duften av sigar     
Det spøker i vårt nye hus    
Et spøkelse klapper takten   
Spøkelsesbiler     
Død kollega på labben
Slekt og venner viser seg      
Den usynlige passasjeren    
Gjengangeren, mordet og mølleren   
Rolvs iskalde nærhet    
Finn-Eriks tilbakekomst    
Gjenferdene i restauranten   
Pikene på kirkegården    
Stemmer fra Nordsjøen    
Hvor blir gjenferdene av når vi flytter?  
Konturer av et menneske
Det spøker i sykebilen    
Vårt gjenferd forteller om mine tidligere liv 

2. Engler
– Nå har de kommet for å hente meg  
Engel i kapellet     
Englene redder økonomien
Healing      



3. Hjelpere
Reddet av en hjelper    
Forbindelse med hjelperen min   
Reddet på motorveien  
Kontakt med avdøde gjennom hjelperne 

4. Astralreiser
Den ulykkelige gutten
Astralreise til København
Tilbake i tid     
Mariannes utenomkroppslige reiser  

5. Nær-døden-opplevelser
Det gode lyset
Den grønne engen
Bjørns besøk i dødsriket    

6. Nærkontakt med UFO
Et møte med meg selv    
UFO-opplevelser     

7. Mystikk i naturen
Småfolk      
Katten med telepatiske evner   
Samtaler med naturen    
Kontakt med blomster    
Pinnemenneskene     

8. Forsvinninger
Spor i snøen     
Krusifikset     
Oppstandelsen     
Kniven som forsvant    
Irriterende forsvinninger    
Flere forsvinninger    
Barnebuksemysteriet  
Liket som forsvant    
Blod på avveie    
Grepet rundt ankelen
Nøkkelmysteriet     

9. Andre mystiske erfaringer
Intime besøk     
Da jeg ble ført til graven    
Samtaler med et fremtidige barns sjel  
Vitne til død     

Om å se døden i hvitøyet
Litteraturliste


