
TerryEvans
En tuff barndom och cancer i 20-årsåldern har fått kända mediumet Terry Evans
känslighet och lyhördhet för det okända att växa sig stor.
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känsla för det okända
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Ö
det, eller vad det nu kan kallas, kan onekligen få oss att göra
de mest fantastiska saker. Se bara på engelsmannen Terry
Evans som hjälper folk i tv-programmet ”Det okända”. Terry
Evans bor och arbetar numera i Fanthyttan. En plats så liten

att den inte finns med på vår vägkarta. Men Terry trivs alldeles fantas-
tiskt bra här, mitt ute i den västmanländska vildmarken, mitt emellan
Borlänge och Örebro. När vi väl hittar hans kursgård, efter en del letan-
de, är det inte alls svårt att förstå varför han valde att bosätta sig där.

– Jag älskar verkligen att bo här. När man tittar ut genom fönstret och
har naturen och djurlivet så inpå sig är man lycklig, säger han förtjust.

Solen skiner från en klarblå himmel och lugnet infinner sig snabbt
så fort vi kliver innanför dörren till den gamla byskolan i Fanthyttan.
Det är inte så mycket kvar av den gamla skolan, även om man fortfaran-
de känner igen de gamla skolsalarna. Huset är i dag en modern kurs-
gård med både rymliga salar och bekväma sovrum där eleverna kan
övernatta. Terry välkomnar oss med en kopp kaffe och han börjar berät-
ta hela sin fantastiska levnadshistoria. Mycket av historien kan man
också läsa om i hans egen bok ”Berget – vägen till frihet”.

– Jag förstår i dag att ett viktigt mönster i vår familj handlade om
självförnekelse, förklarar han.

Terry föddes för 58 år sedan i Carlshalton Surrey i London. Hans upp-
växt var väl inte helt enkel. Morfadern led av granatchock efter skador
han ådrog sig i första världskriget. Det var bara puben och alkoholen
som gav honom lindring, något som givetvis gick ut över familjens eko-
nomi. Så mormodern Harriet Emily Evans var den som tvingades tjäna
in alla pengar.

– Mormor var en fantastisk kvinna, hon var min livlina som ung. Hon
blev också något av min extramamma, förklarar Terry.

Hans egen mor blev nämligen gravid på ett tidigt stadium i livet och
hade svårt att få allt att gå ihop.

– Hon fick sitt första barn – mig, när hon precis fyllt 17 år. 
Hans pappa var en 15 år äldre man som levde efter egna regler och var

inte någon klassisk familjefar. Hans föräldrar var heller aldrig gifta
med varandra, något som omgivningen ofta påpekade för honom.

– De vuxna viskade alltid med varandra om min härkomst. Skammen
att vara oäkting följde sedan med mig under många år i livet.

Många av Terrys mindre trevliga minnen är från olika barnhem han
tvingades bo på under vissa perioder i uppväxten. Sedan hade han
också två mindre lyckade styvfäder som var både fysiskt och känslo-
mässigt våldsamma.

– Minnena från detta kom tillbaka till mig vid senare tillfällen i livet.
Något som lärde mig en viktig läxa. För att om vi förnekar demonerna
från vårt förflutna så ger vi dem en fristad i vårt undermedvetna.
Därifrån kan de sedan styra våra liv.

Efter skolan började Terry söka jobb. Då var han 16 år gammal. Först
tog han värvning i den brittiska arméns junioravdelning. Men efter att
hans mamma skadats i en arbetsplatsolycka ett år senare tvingades han
återvända hem. Nu måste han hjälpa till med familjens försörjning.

NÄR TERRY PASSERAT TJUGO ÅR arbetade han inom byggnadsbran-
schen under några år. Sedan jobbade han som socialarbetare under ett
par år innan han valde att återvända till byggnadsbranschen. Det var
två arbeten som han verkligen trivdes med. Efter detta startade han upp
sitt eget företag där han bedrev ”allmänt underhållsarbete”. Det vill
säga privatpersoner och företag kunde hyra in honom som hantverkare
eller flyttkarl. Fast det kändes aldrig helt rätt, trots att han verkligen
trivdes med grabbarna på bygget.

– För jag visste att jag inte bara ville överleva. Jag ville leva!
Det mystiska lockade honom hela tiden. Fast han hade först svårt att

våga ta risker och låta sin känsliga sida styra honom.
– I stället för att låta känsligheten förlama mig känslomässigt och öka

min självförnekelse började jag nu släppa fram den. På det sättet kunde
jag höja min medvetenhetsnivå och bli mer mottaglig för nya idéer. Vilket
också fick mig att komma i bättre kontakt med min mediala potential.

Redan som barn kunde Terry läsa av sin omgivning och deras omed-
vetna känslor. Därefter kunde han också göra de rätta valen. Kort och
gott, han tränade redan då upp sin intuition. En kunskap som han nu
har lärt sig leva på.

– Tidigare i livet hade jag inte riktigt vågat använda mig av min egen
intuition. Men allt eftersom jag utvecklat den genom åren blev det också
allt tydligare att den hängde ihop med processen som pågick i mitt inre. 

MEN DET VAR ÄNDÅ INTE helt lätt att kunna tyda signalerna rätt och
våga ta steget ut i det okända. Inte heller var han då fullt redo att hante-
ra effekterna av denna inre kunskap.

– Jag ville först lära mig ämnet ordentligt innan jag vågade bli medium
på heltid. Jag började verka som medium först när jag var 22 år. 

Det var först efter att Terry kommit i kontakt med ett medium som
han började förstå vad det hela gick ut på. Mannen sa att han kunde
prata med personer som avlidit och Terry beställde tid hos honom
och fick till ett möte.

– Efter det fattade jag för första gången att den typen av
upplevelser som han beskrivit hade jag själv haft, på egen
hand. Det blev som helt nytt uppvaknande för mig!

Tyvärr hade livet ännu en överraskning åt honom, denna
gång allt annat än positiv. En vecka före jul, 1975, fick han
beskedet att han var svårt sjuk. Då var Terry bara 26 år.

– Jag kände på mig i mitt inre att något var fel med mig
och jag beslöt att besöka min läkare. Han berättade att jag
hade hudcancer.

Det var en tumör som växte på Terrys övre högra ögon-
lock. Så hela ögonlocket måste tas bort och sedan byggas
upp på nytt med plastikkirurgi.

– Jag kämpade ett tag mot sjukdomen som
då hade spridit sig. Men det var jobbigt.

”Mormor var en fantastisk
kvinna, hon var min 

livlina som ung”

Terry Evans har två vuxna 
döttrar från tidigare förhållan-

den, Cheryl och Karen.
Han bor i en byskola i

Fanthyttan. Terry verkar som
medium och lärare och 

medverkar regelbundet i 
tv-programmet ”Det okända”. 
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En dag blev jag så vansinnigt arg och frågade rakt på sak mina andliga
vägledare: ”Ska jag leva eller inte?”

Något inom honom svarade ja och sedan dess öppnade allt sig till det
bättre. Terry kände att han liksom vaknade upp på nytt. Han tillfriskna-
de och började nu arbeta allt mer intensivt med att finna sitt sanna jag.

– Det var också under den här tiden som jag kom i kontakt med min
djupa källa av känslor. Där kunde jag hämta den kraft jag behövde och
emotionellt förnya mig.

MEN INTE ENS DÅ visste Terry fortfarande riktigt hur han skulle
använda sig av sin gåva på rätt sätt. Men som han själv säger:

– Möjligheter i livet kan dyka upp var som helst. Det gäller bara att
våga utnyttja dem!

Så en dag hemma i England fick han ett telefonsamtal från en kvinna
från Island. 

– Hon frågade om jag ville komma över till Island för att hålla före-
drag och jobba med annat som var medialt relaterat. Så jag åkte dit. Det
var ett bra test på att kolla om jag höll måttet, säger Terry.

Efter att jobbet där var över så undrade kvinnan om han kanske ville
stanna och arbeta där över vintern. Men Terry tackade nej. Han hade ju
jobb som väntade på honom därhemma. Fast som så många andra gång-
er i livet spelade tillfälligheterna – ödet, honom i händerna.

– Just vid den tiden visade det sig att bostadsmarknaden hade hamnat i
kris. Detta ledde till att jag var tvungen att börja avveckla mitt företag.

Detta eftersom hans företag var kopplat till bostadsmarknaden och
efterfrågan på den typ av service som han kunde erbjuda då sjönk.

– Så jag blev plötsligt ledig och kunde återvända till Island och fort-
sätta jobba som medium.

Terry stannade där i hela tre år och utvecklade sitt sätt att arbeta.
Han skapar Bergsmeditationen som är ett redskap för att arbeta med
sin emotionella intelligens. Sedan var det ödet som ingrep igen. Nu
råkade han bli inbjuden till Sverige för att arbeta. Något han genast

tackade ja till. Detta hände 1991 och han gjorde en tur till Sverige redan
följande vår.

– Jag hamnade snart här i Västmanland. Och det har jag aldrig ångrat.
Jag känner mig hemma här och trivs mycket bra.

Under intervjun visar Terry också prov på sin unika förmåga. Bland
annat har han en hälsning till fotografen Ann Chi. Han berättar att hen-
nes syster som gick bort förra året vill meddela något viktigt om en pryl
därhemma.

– Har du någon trasig elektrisk apparat, kanske en hårfön? frågar Terry.
Ann Chi funderar ett tag och säger att hennes fön fungerar utmärkt.

Men sedan minns hon:
– Nu vet jag, jag har en trasig dammsugare. I går fick jag en stöt när

jag skulle dammsuga!
Sedan säger Terry att systern har mer att berätta.
– Hon säger att det inte finns någon plats att sitta ner på hemma hos

dig. Det ligger prylar överallt.
Ann Chi skrattar och säger att det verkligen stämmer. Hon har flyttat

hela sitt bohag hem från USA, och detta till en liten kåk i skogen.
Terry berättar också mycket mer men det kan vi inte gå in på här.

Men det är en skön känsla att veta att det finns några som ser till oss,
från andra sidan. Det känns inte alls konstigt eller obehagligt. Men
Terry säger också att något av det viktigaste han lärt sig genom åren är
hur man jobbar med människor. För han möter ofta människor som vill
ha svar på känsliga och ibland mycket besvärliga frågor.

– Något av det svåraste av allt är att veta hur man ska överlämna ett
meddelande. Jag är inte ute efter att ställa allt till rätta för att göra folk
nöjda, att vara folk till behag. De jag hjälper kan tyvärr inte alltid få pre-
cis vad de önskar. 

Han pratar först svenska med oss under intervjun. Men sedan går vi
allt mer över till engelska.

– Det tog ett tag att lära sig språket. Och jag talar det fortfarande inte
helt perfekt.

”Förnekar vi demonerna
från vårt förflutna så ger 
vi dem en fristad i vårt

undermedvetna”
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Boken skrev han på egen hand, men fick därför hjälp med översätt-
ningen, berättar Terry.

Just nu håller han på att jobba med en ny bok som ska handla mer om
arbetet som medium.

– Men jag har svårt att få tid över att slutföra boken. Jag har inte haft
en semester på tre år. Och jag som älskar att resa!

SEDAN HAN TRÄFFADE Caroline Giertz för fyra år sedan har han blivit
lite av en kändis i Sverige.

I dag vet hela det svenska folket vem han är genom sin insats som
medium i TV4 + tittarsuccé ”Det okända” och innan dess i serien
”Förnimmelse av mord” kanal 5. 

– Men jag hade inga planer på att bli känd när jag började jobba. Jag
ser det bara som ett stort privilegium att få arbeta som medium.

I dag kan det hända att folk stoppar honom på gatan för att hälsa
eller ställa en fråga.

– En dag bromsade det in en stor långtradare framför mig på gatan
och en man hoppade ut. ”Du är ju Terry Evans! Jag måste bara få hälsa
på dig”, sa han till mig.

På hans kurser undervisar Terry alla i konsten att lära känna sig själ-
va och att arbeta mot att acceptera vilka de verkligen är. För det är inte
alltid så lätt som det verkar.

– Men jag är rak och tydlig i mitt arbete och i mitt sätt att undervisa.
Jag tolererar inte tillgjordheter eller att man spelar. 

Man måste kunna hitta sig själv innan man kan komma vidare i livet.
– För alla har vi en större potential än vad vi tror. Du måste bara våga

lita på den och på dig själv, säger han.
Innan vi går, får vi en rundtur i huset, en gammal skola från början

av 1900-talet. Terry har under ett par år gjort allt för att bygga om huset
till en modern kursgård med allt vad det innebär. Här kan han och res-
ten av personalen hålla kurser och föredrag för sitt företag Creative
Experiences. De har också 23 sängplatser för kursdeltagarna. I ett rum
finns ett eget gym där man också kan spela bordtennis.

– Vi har till och med ett eget spöke, det är en gammal rektor från skolan.
Just nu bor Terry själv i skolan, men han letar ett nytt hem i trakten.
– Jag har bara inte hittat ett hus som jag vill ha ännu.
Terry har minst sagt fullt upp den närmaste framtiden. Han är inbo-

kad på olika föreläsningar och kurser lång tid framöver. Men det är så
han vill ha det.

– Jag älskar verkligen mitt jobb.

”Jag ser det som ett stort
privilegium att få arbeta 

som medium”
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Mer energi
”Berget – vägen till frihet”, Terry Evans. Creative Experiences 
Terry Evans AB, 2004.
Kontakt med Terry Evans: www.creativexperiences.com
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