PŘEDMLUVA
Kniha Nebe a peklo
O autorovi
Za hranicí smrti
Duchovní svět
Realita posmrtného života
Smrt a blízkost smrti
Božský plán
Poznámky k systému značení použitému v této knize
I. NEBE
1. Pán je Bůh nebe.
2. Nebe tvoří Božství Pána.
3. Božstvím Pána v nebi je láska k Němu a láska k bližnímu.
4. Nebe je rozděleno na dvě království.
5. Existují troje nebesa.
6. Nebe se skládá z nesčetných společenství.
7. Každé společenství je nebem v menší formě
a každý anděl je nebem v nejmenší formě.
8. Nebe ve svém celku představuje jediného člověka.
9. Každé jednotlivé společenství v nebi představuje
jediného člověka.
10. Každý anděl má dokonalou lidskou formu.
11. Božské Lidství Pána je příčinou, že nebe
v celku i částech představuje člověka.
Odkazy k dílu Nebeská tajemství týkající se Pána a Jeho Božského
Lidství.
12. Vše v nebi je souvztažné se vším v člověku.
13. Nebe je souvztažné se vším na zemi.
14. Slunce v nebi.

15. Světlo a teplo v nebi.
16. Čtyři světové strany v nebi.
17. Jak se mění stavy andělů v nebi.
18. Oas v nebi.
19. Zpodobnění a zdánlivosti v nebi.
20. Šat, v němž se objevují andělé.
21. Obydlí a sídla andělů.
22. Prostor v nebi.
23. Forma nebes, podle které se andělé v nebi sdružují
a komunikují.
24. Vláda v nebi.
25. Bohoslužba v nebi.
26. Moc nebeských andělů.
27. Řeč andělů.
28. Jak andělé hovoří s lidmi.
29. Písmo v nebi.
30. Moudrost nebeských andělů.
31. Stav nevinnosti nebeských andělů.
32. Stav pokoje v nebi.
33. Spojení nebe s lidským pokolením.
34. Spojení nebe s člověkem prostřednictvím Slova.
35. Nebe a peklo pocházejí z lidského pokolení.
36. Nekřesťané neboli národy mimo církev v nebi.
37. Děti v nebi.
38. Moudří a prostí v nebi.
Odkazy k dílu Nebeská tajemství týkající se vědomostí.
39. Bohatí a chudí v nebi.
40. Manželství v nebi.
41. Čím se zabývají andělé v nebi.
42. Nebeská radost a štěstí.
43. Nezměrnost nebe.

II. SVĚT DUCHŮ
44. Co je svět duchů.
45. Každý člověk je ve svém nitru duchem.
46. Vzkříšení člověka z mrtvých
a jeho vstup do věčného života.
47. Člověk má po smrti dokonalou lidskou formu.
48. Po smrti máme všechny smysly, veškerou paměť,
myšlení a pohnutky, které jsme měli ve světě.
Nenecháváme za sebou nic než své pozemské tělo.
49. Charakter člověka po smrti je dán jeho životem na zemi.
50. Životní potěšení každého člověka se po smrti
proměňují v souvztažné formy.
51. O prvním stavu člověka po smrti.
52. O druhém stavu člověka po smrti.
53. O třetím stavu člověka po smrti, jenž je stavem
vyučování těch, kdo přicházejí do nebe.
54. Nikdo nepřichází do nebe z bezpodmínečného
milosrdenství.
55. Žít život vedoucí do nebe není tak těžké,
jak se lidé domnívají.
III. PEKLO
56. Pán vládne peklům.
57. Pán nikoho neuvrhuje do pekla,
ale duchové se tam vrhají sami.
58. Všichni lidé v peklech žijí ve zlech a jejich klamech,
neboť milují sebe a svět.
59. Pekelný oheň a skřípění zubů.
60. O zlovolnosti a zlotřilých úkladech pekelných duchů.
61. Vzhled, poloha a počet pekel.
62. Rovnováha mezi nebem a peklem.
63. Člověk je svobodný díky rovnováze mezi nebem a peklem.

Odkazy k dílu Nebeská tajemství týkající se svobody člověka,
vlivu a duchů, kteří zprostředkovávají komunikaci.
Poznámky
I. NEBE
II. SVĚT DUCHŮ
III. PEKLO
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