
Våra tidigare liv 

Tidigare liv och andra starka upplevelser fick Göran Lövgren att börja söka efter sina 

andliga rötter. Nu har han skrivit Silvertråden som berättar om tidigare inkarnationer och 

vad de kan innebära för våra nuvarande liv. Boken ges ut av Förlagshuset Siljans Måsar. 

Som liten pojke i Malmö på 50-talet, kände sig Göran Lövgren ofta dragen till andra 

världskriget och det tyska krigsflyget. De starka känslorna av igenkänning fick honom att 

börja utforska sina andliga rötter, och under sitt sökande började han förstå sina kopplingar 

till både krig och flyg – men även sina starka förbindelser till andra personers liv under andra 

historiska skeenden.  

Vad i ditt liv har lett dig fram till att skriva Silvertråden? 

– Under hela min uppväxt har jag känt mig knuten till andra världskriget och flyg. Det gjorde 

att jag började utforska mina andliga rötter genom regressionsterapi och duktiga medier. Jag 

ville hitta och förstå mitt senaste liv, även om det tycktes svårast att nå, eftersom det låg så 

nära i tiden. När visioner från det livet började uppenbara sig för mitt inre för cirka femton år 

sedan, började mina blockeringar sakta lösas upp och gammal karma rensas ut. Efter det 

började fler gamla liv ”poppa” upp. När jag började skriva på boken, handlade det främst om 

mitt förra liv. Men när fler liv uppenbarade sig för mitt inre och med all information som jag 

fick från ett flertal duktiga medier, började jag sakta nysta i den röda tråd som skulle föra 

mig bakåt i tiden – ända till universums skapelse.  

Vad är ditt centrala budskap?  

– Att alla själar har evigt liv, reinkarnation är en realitet. Vi är på jorden för att lära och vi 

skapar karma när vi lever här, både positiv och negativ. Det frö vi sår här, får vi själv erfara 

när vi kommer tillbaka till jorden. Och – vi ska vara rädda om varandra. Kärleken är så viktig, 

den har en helande funktion och vi måste kunna förlåta varandra. Alla själar hänger ihop i en 

lång kedja och Gud finns i allting. 

Varför har du valt att just detta? 

– Vår planet håller på att utarmas. Jorden slår tillbaka med alla medel, den svarar på vår 

förstörelse. Corona-utbrottet är bara början, det blir så tills människorna ändrar sig. Vi måste 

sluta med alla krig. Gud är maskineriet i hela universum. 



Finns det några andra teman i boken som du vill lyfta fram?  

– Ja, att vi inte är ensamma här. Universum är cirka 13,7 miljarder år, medan vårt solsystem 

”bara” är cirka 4,6 miljarder år gammalt. Många civilisationer kan ha uppstått och försvunnit 

redan innan vårt solsystem bildades. Vi behöver se vår värld med öppna ögon.  

Finns det något mer som är viktigt att berätta om dig och den bok du har skrivit?  

– De ämnen jag har berört i min bok ställer Bibeln, människans skapelse, syndafloden, 

Darwin och många myter i ett annat ljus. Vi behöver ifrågasätta och omvärdera allt vi 

tidigare lärt oss. Många undrar dessutom hur man kan se in i framtiden. Svaret är att allting 

redan har hänt, det är därför det är möjligt. 

Så, om du skulle sammanfatta det viktigaste?  

– Ja, att våra själar har evigt liv och att vi lever liv efter liv här på jorden. Att vi ska leva i 

kärlek och harmoni med varandra och vår planet. Och – att vi ska kunna förlåta varandra, 

avslutar Göran Lövgren – just nu i färd med en ny bok. 
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