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Wie wint
'FIet zesdezintuig'?
De omstreden zoektocht vanJohan Terryn naarVlamingen met
een echte, bijzondere gave kent vanavond zijn afloop. Aan de
hand van drie finale tests moet blijken wie het best ontrvikkelde zesde zintuig heeft: Eveline uit Tongeren of Jacqueline

uit Oostmalle.

vrlvr Jacqueline.
Foto

Hwe&fuRe
\Matis jouw gave?
Het is eentalentzoalsanderemensen
een zangtalenthebben.Ik ben helderziend.horend en voelend als een
doorgeefluikdat altijd begeleidwordt
door genenzijdede engelenvan het
licht zoalsik ze noem.Je ziet ze het
bestals energiebronnen.
Maar ikkan
zelf bepalen wanneer zij een beroep
op mij doen.Ik ben eengewoonmeisje
van vleesen bloeddatthuis ook moet
poetsenén af en toe graageensgaat
winkelen.
ïyelke test van het zesdezintuig zal
je altijd bijblijven en welke wil je
liefst zo snel mogelijk vergeten?
Die keerdatikin debunkerkonraden
dat Adolf Hilter er geweestwas, dat
was wel fijn. Het was de eerstekeer
dat ik zo'n concreteinformatie van
mijn engelenkreeg:de namen Hitler
enNapoleon.Ik duffde dat eerstniet
luidop zeggenuit schrikdat ik er naast
zou zitten.Die keer dat we moesten
raden waar JohanTerryn was,had ik
echt mijndag-rriet die test liep radicaal mis en ik had de opdracht ook
verkeerdbegrepen.
ïVat levert het zesde zintuig voor
jou op?
Dat zou ik niet kunnen zeggen.Ik
kan je wel zeggendat mijn alternatief
schoonheidscentrum
altijd eengezond
bedrijf is en dat het ook zo zal blijven.
Het kan alleen maar beter en beter
worden.Ik wil ookmeermensenbegeleiden en helpen met mijn gave,want
die is door het programmasterkergeworden. Maar tegenstanderszullen
wel niet overtuigd zijn geraakt, het
programmawas vooral leuk voor wie
wou zien hoe het in zijn werk gaat.
Heeft Het zesdezintuig valsspelers
kunnen ontmaskeren?
Absoluut niet, ik ben ervan overtuigd
dat de afuallersook heel wat in hun
marshebben.Gerdabijvoorbeeld,die
heel sterkis in het pendelennaargezondheid,alleen heeft ze dat helaas
niet kunnen laten zien
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lVat is jouw gave?
Noemhet hooggevoeligheid,
ikvoel dingen
sterker aan dan anderemensen.Vroegex,
toenikkleinwas.dachtik datallemensen
datkonden.Ikgebruiktemijn intuiïie toen
onbewustvoor heelpraktischezaken:een
stuk speelgoedofeen boekvindenbijvoorbeeld.Ik heb mijn gidsenpas echt goed
leren kennen door meditatieoefeningen,
ik beschouwze als mijn maatjes.Het gaat
om overledenmensendie bij me zijn als
ik ze nodig heb.
'Welketestvan het zesdezintuig zal je
altijd bijblijven en welke wil je liefst
zo snel mogelijk vergeten?
De meest emotioneleproef was zonder
twijfel die waarbij ik in contactkwam met
de geestvan Jeffrey de vermoordeKSAleider.'s Morgensvoeldeik al dat die entiteit van mijn lichaamgebruik wilde maken om de laatsteminuten van zijn leven
te tonen. En na overlegmet mijn gidsen,
en de zekerheid dat ik de hele tijd hun
volle bescherming had, heb ik dat toegestaan.Want zo'n entiteit in je toelaten,
dat is geen spelletje.Het moeilijkste moment u/astoen ik de band tussenvijf jongens moestzoekenen plots het contact
met mijn gidsenu/egu/as.Maar achteraf
gezienwasdat eengoedleerproces,
alsof
ze me duidelijk wilden maken dat ik niet
altijd iets doorkrijg.
lilat levert Het zesdezíntuig voor jou
op?
Ik denker aanom ookmet eeneigenpraktijkte beginnenomdatdoorHetzesde
zintuig al verschillendemensen op mij zijn
afgestapt. Ik udl ook met jonge mensen
gaanpraten over hun gave,want zoalsik
eerder al zei, kan die heel gevaarlijkzijn
alsje er niet voorzichtigmee omgaat.
Heeft Het zesde zintuig valsspelers
kunhen ontmaskeren?
Misschien was dat wel bij de allereeste sellectie.Maar ik heb gehoorddat er
toch twee à driehonderdmensenzijn gescreend.De 76 die daar uit zijn gehaald,
zullen toch wel allemaaliets kunnen.AlIeen hebbenze het misschienniet allemaal kunnen tonen.

wij voorspellentoekomstwinnaar
ïVat staat de winnaar van Het zesde zintuig te wachten? Wij wagen
ons a_aneen voorspelling.lile kijken daarrroorniet in onze glazen
bol, maar tonen wat er geworden
is van de winnaars van het televisieprogramma in andere landen. In
deVerenigde Staten en in GrootBrittannië is het echte business.In
Nederland is de impact meerbescheiden, maar legt het de winnaar
evenmin windeieren.

van eenradiorubriek.Ze geeftlezingen en
cursusseno-vero.m.het zienvan aura'sen
genezingdoorhandoplegging
enbeschreef
een beruchte moordzaakvan een twaalfjarig meisje,Muriel Drinkwater,waarvan
het onderzoekvijftig jaar geledengesloten
en nu heropendwerd.Diane is er trots op
dat ze enkeleberoemdhedenonder haar
cliëntenheeft,zoalszangeresBonnieTfler
en Mike Nolan van BucksFizz.
In Nederlandwerden
dit jaartweereeksen
vanHetzesd"e
zintuigultgezonden
en deeer-

De winnares vanAmerica'spsychicChaIIeng_e,
Michelle ïVhitedove, niaakt geregeld h_aaropwachtingin tv-shows,puUticeert boekeo geeft lezingen,heeÍt een
kantoor in Caliiornië en eeriin Florida en
houdt telefonischeen persoonlijke conry1le". Zij waagt 500 doilar per uut 300
dollar voor een half uur.
Ook deWelsheDiane Lazarus,w.innares
vanBritain'sPsyrhicChalleng
e, duil<tvaak
op in de media:in tv-shows,álscolumniste in de schrijvendepers en als maakster

ste werd gewonnendoor Tessavan Rossen uit Maassluis."Vroegerwas ik alleen
rejionaal bekend,nu koáen mijn klanten
van alle hoekenvan Nederlandèn zelfsuit
_BelgiëizegtTessa."Vijf jaar geledenben ik
halftijdsbegonnenaÈpáragnoste,
medium
en spiritueeltherapeut.Sindsvorigjaar heb
iker eenvoltijdsebezigheidvangemaalit.Ik
Deperkme betvusttot een drietal cliënten
per dag.Ik doetelefonischeconsultentegen
35 euro voor een half uur en persoodiJke
consultentegen50 europer 45minuten."

