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Niet Eveline uit Tongeren, maarJacqueline
uit Oostmalle heeft het best ontwikkelde
zesde zintuig vanVlaanderen. Dat bleek
donderdagavond op vtm, in de finale vanHet
zesde zintuig."Of ik het op voorhand wist?
Nee", lacht Jacqueline. "Ik heb nooit probe-
rén aan te voelen hoe ver ik in de wedstrijd
zou geraken."

Opvallend was het verschil in tijdens het oproepen van gees-
aanpak:terwijlEvelinehethart ten laten overmeesteren door
op de tong heeft en bij momen- een entiteit. Zoiets kan ramp-
ten erg concreet is, laat Jacque- zahg zijn."
line vaker haar gevoelens zien.
"Dat komt omdat ie de zielèn Heb je aanHetzesde zintuig
waarmeezeincontactkomtal- meegedaan om iets te be-
tijd bezit over haarlichaam laat wijzen?
nemen. Zelf vind ik dat veel te
gevaarlijk", zei Eveline in een Nee. Niks zo belangrijk als een
interview in deze krant. "Het kritisch oog - de mensen moe-
kán gevaarlijk 24n", geeft Jac - ten niet alles wat ze zien zomaar
queline toe, "maar zolang je geloven - maar ik heb geleerd
duidelijk laat merken wat je datvoorde doorsnee scepticus
wel en niet wil, kan er niets geenenkelbewijsgoedgenoeg

ffimmësxxm$mw $mmffinxm$$rxm fuwm$t FxmmËm ffiffi$#ffi x$wxtus$g

"sceptici krijgje
niet overtuigd"

De winnaars van buiten-
landse edities zijn er intus-
sen allemaal i'oltijds mee
bezig? \[rat jij?

Ikheb sinds kort ookmijn eigen
zaak. Ik doe readings, psycho-
metrie (aan de hand van foto's
ofvoorwerpen, red.\ en af en toe
word ikgewaagd om entiteiten
die in een huis zijn achterge-
bleven, te verjagen.

Hoe gaat je gezin er mee om,
met je gave?

Goed. Ook mijn kinderen. Ze
mogen er ook het'hunne van
denken, daar zijn ze vrij in. Ver-
der heb ik er nooif veel woor-
den aan vuil gemaakt, eerlijk
gezegd. De meeste van mijn fa-
milieleden wisten van niks. Ze
stonden perplex toen ze me in
Het zesde zintuig zagen.
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misgaan. A-l gebeurt het soms is. Aan een vegetariër krijg je
toch-. Er zijn iongeren die zich geen stukvlees verkocht 
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