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Di Leva är numera så pass etablerade i alla 
läger att ingen längre blir provocerad av 

hans kaftaner eller kosmiska tankar, hur fl um-
miga och färgsprakande de än må vara. Det är 
bra. Men det tog tid. 

Efter 18 plattor (ink 2 samlingar) har Di Leva 
så bestämt sig för att göra ett album med 13 co-
vers, Lovestar, låtvalen består av personliga fa-
voriter i personliga tolkningar.  

Låtlistan, är det ditt liv skrivet i låttitlar av an-
dra artister?

– Låtlistan är både mitt liv, min mission och 
mitt budskap i ett. Den är ytterligare ett steg 
framåt i min kosmiska gärning.

Känner du att det är okej att visa känslor och 
gråta nu när du blivit äldre och visare?

– Det har jag alltid känt.

Borde du inte dessutom placerat ”I ran” med A 
fl ock of Seagulls innan ”Let’s dance”?

– Jag lyssnade mer på Psychedelic Furs... Så 
jag tog med deras ”Heaven” istället.

Glömmer du någonsin bort att vattna dina 
växter där hemma?

– Nej jag har många i min omgivning som 
älskar växter och kramar träd. Så även om jag är 
på turné brukar växterna få mycket uppmärk-
samhet och vatten.

Du som är en Ljusarbetare, vad gör du när du 
själv känner dig vissen?

– Mediterar mig igenom det. Ibland ger mina 
Ljustempel-medarbetare mig healing så att jag 
ska orka.

Känner du någon gång att du står och predikar 
i fl oskler?

– Aldrig, däremot att jag predikar mot sam-
hällets och samtidens fl oskler.

Ibland vill du få det som att du befi nner dig 
i en annan dimension, åtminstone tankemäs-
sigt. Det är ju bra och så men vardagen går inte 
att kringgå, pensionssparar du till exempel?

– Jag pensionssparar både i denna dimension 
och nästa.

Du har blivit ett begrepp, känner du dig som 
ett sådant?

– Jag känner mig inte som en person längre.

När du talar om Gud, vem menar du då?
– Den inneboende eviga kraften i varje atom 

i skapelsen.

Förklara varför man ska tro på Gud?
– För att kunna tro på sitt liv.

Röstade du i kyrkovalet?
– Nej.

Vilken av följande låt är mest du, och varför: 
”Owner of a lonely Heart” eller ”Personal Je-
sus”?

– Bägge är bra på olika sätt. Det går inte att 
favorisera den ena sonen framför den andra. 
Allting har sitt syfte.

Jag antar att du har en poäng med att spela in 

Michael Jacksons Man in the mirror, vad ser 
du när du ser dig själv i spegeln: Sven Thomas 
Magnusson eller Di Leva eller båda? 

– Jag ser allt och alla i hela kosmos samti-
digt… Har ni något problem med det.

Har du aldrig funderat på att bli medlare mel-
lan krigförande länder?

– Om den svenska regeringen hör av sig och 
söker mina råd i fredsfrågor så kommer jag 
självklart att ställa upp och hjälpa till. Tills dess 
verkar jag för fred genom mitt arbete och kall.

Ta Israel, där skulle det behövas någon som 
skickade lite kosmiskt ljus och goda tankar, åt-
minstone på den arga delen av befolkningen.

– Absolut, alla behöver kosmiskt ljus, medi-
tation, goda tankar och att hitta tillbaka till sin 
andning. Människan är viktigare än idén om 
länder.

Du tror på UFO:n, men hur tror du de ser ut 
som fi nns inne i farkosterna? Gröna med tre 
armar och en snabel, eller?

– Det fi nns liv överallt i alla olika former och 
dimensioner. Det är inget konstigt med det. Det 
är demokratiskt (fniss).

På tal om UFO, hur många gånger har du sett 
Stjärnornas krig?

– Bara en gång per fi lm.

Hur många timmar spelar du TV-spel?
– Då och då med min son.

Andlighet och TV-spel, fi nns det någon mot-
sättning?

– Varför skulle det ena utesluta det andra? Till 
exempel ett glas har både insida och utsida.

Kan du säga en mening som du tycker att alla 
människor bör upprepa varje dag?

– Den jag ser i spegeln, kan rädda världen.

Varför inte bilda ett parti: Filosofi ska Partiet? 
Jag hade röstat på dig!

– Tack, du kan rösta på mig nu, om du vill.

Alla vet ju att du är person som sprider vän-
lighet och kärlek, men någon gång måste väl 
även du bli riktigt förbannad, minns du när 
detta hände sist?

– Att bli arg är inte fel. Det fyller sin funktion 
i helheten. Frågan är hur vi ger utlopp för dessa 
krafter inom oss. Sist jag blev arg gick jag undan 
för mig själv och stod och skrek som en drake. 
Sedan började jag skratta åt mig själv.

Du talar mycket om att man ska ta det lugnt, 
men aldrig att man skall skynda sig, varför 
då?

– Att ta det lugnt är att skynda sig. Eftersom 
då behöver man inte göra om saker så ofta.

Har du en kosmisk brevlåda? I så fall vilken 
typ av post hamnar där och laddar du hem 
saker du vill ha själv?

– cosmiclight@telia.com och www.dileva-

temple.com

Du är ingen materialist men är noga med dina 
kläder, skulle du inte kunna åka omkring i 
snickarbyxor lika bra som i dina färgglada 
kreationer?

– Jag svävar omkring som min fantasi öns-
kar.

Du hade garanterat rönt stor uppmärksamhet 
om du börjat gå omkring i kostym och blivit 
utnämnd till universums bäst klädde man?

– Ja varför inte? Fast jag är ju redan Univer-
sums bäst klädde man… Ha Ha Ha!

Hur många olika personligheter bor i DiLevas 
kropp?

– Allt och alla får plats.

Hur långt i Idol hade DiLeva klarat sig?
– Den riktige Di Leva skulle aldrig ha anmält 

sig till Idol. Eftersom han är Idol till sin natur.

På nya plattan avslutar du med “The Winner 
Takes It All”, vem är den verkliga vinnaren på 
jorden och varför då?

– Ingen vinner förrän vi alla vinner… Och 
det vinner vi alla på. Med ”The Winner Takes It 
All” ville jag markera att min människokropp är 
född i Sverige. Landet jag älskar på denna inter-
galaktiska platta.

Lars Yngve


