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Osteopathie en chiropraxie hebben dezelfde occulte filosofische wortels, maar ontwikkelden zich in
verschillende richtingen. Allebei delen ze het idee dat het lichaam de bekwaamheid bezit om een
goede gezondheid te bewaren als het dat wordt toegestaan, en beide benadrukken de manipulatie
van botten en gewrichten. Beide ontstonden in ongeveer dezelfde tijdsperiode in Amerika en in
ongeveer dezelfde regio, door mannen van Schotse afkomst.
A.T. Still (grondlegger van osteopathie) en D.D. Palmer (grondlegger van chiropraxie) bestudeerden allebei magie en metafysica. Beiden woonden vele van dezelfde spiritistische samenkomsten
bij. Zo woonden ze allebei een aantal malen de spiritistische samenkomsten bij in Clinton, Iowa.
(Gibbons, 1980, p. 13).
Het doel van de osteopaat is het bewegen van botten om de circulatie te verbeteren. Het belangrijkste doel van de chiropractor is het bewegen van botten om de druk op of irritatie van de zenuwen te
reduceren, met het verdere doel organen en weefsel positief te helpen. A.T. Still en andere osteopaten beweren dat Daniel D. Palmer een bezoek bracht aan Still bij hem thuis, maar de nakomelingen
van Palmer ontkennen dit.
Al vroeg waren Still’s twee beste assistenten twee doctors uit Schotland: William Smith & James
Littlejohn. Daniel David Palmer (1845-1913), de stichter van chiropraxie, was een vrijmetselaar en
een occultist. Zijn oorspronkelijke praktijk was mensen te genezen met wat hij noemde “magnetische genezing”, wat een combinatie was van handoplegging, hypnose en witte magie. Uiteraard
werd dat door Palmer niet witte magie genoemd maar “magnetische genezing”.
Bij dat magnetisme behoorde zijn eigen magnetische (hypnotische) persoonlijkheid. Palmer kende
ook frenologie1 en had een scherpzinnig gevoel met betrekking tot het hoofd van een persoon. D.D.
Palmer onderwees frenologie. Hij bezat een mengeling van goede en slechte trekken. Hij was een
excellent student en had goede organisatorische bekwaamheden voor wat hij leerde. Een van zijn
moeilijke trekken was zijn megalomanie2. In 1905, in een gerechtelijk onderzoek, weigerde Palmer
de eed af te leggen om de waarheid te zweren met “zo helpe mij God”, en zei: “Ik wil geen hulp van
God”. Het moet hard geweest zijn voor zijn trots toen zijn eigen zoon B.J. Palmer, die opgevoed
werd door wrede stiefmoeders, zich als een Judas bleek te ontpoppen die zijn vaders’ geld en eer
stal.
Zijn zoon Bartlett Joshua Palmer (1882-1961) werkte in een circus als assistent van professionele
circushypnotiseurs, zoals Professor Hunt, en later Professor Herbert L. Flint. Later, via mysterieuze
connecties met de gepaste personen, verkreeg B.J. Palmer het geld en de politieke invloed om te
starten met de bouw van een school voor chiropraxie. Zijn krachtige Davenport radiostation, WOC,
waarvan gezegd werd dat dit het tweede grootste was in de VS, had Ronald Reagan (onze latere
president) als een van zijn sportverslaggevers.
B.J. Palmer was geconnecteerd met de occulte wereld. Hij hield ervan het idee te stimuleren dat hij
een Christusfiguur was. New Ager Napoleon Hill, auteur van Think and Grow Rich (1937), beschouwde Palmer als zijn mentor. B.J. Palmer had prominente vrijmetselaars en andere elitefiguren
als zijn persoonlijke gasten. Elbert Hubbard, een vriend van B.J. Palmer, was de persoon die John
D. Rockefeller’s persoonlijke dokter overtuigde om hem chiropractische zorgen te laten ondergaan.
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Frenologie (v. Gr. phrèn, gen. phrenos = geest, verstand), thans geheel verlaten leer, die staande hield dat aanleg en
karakter bepaald worden door uitgroei van bepaalde hersendelen, wat zich zou uiten in de vorm van de schedel, die
speciale knobbels zou vertonen. De grondlegger was F.J. Gall. De naam frenologie is pas door zijn leerling G.
Spurzheim ingevoerd. Uitdrukkingen als bijv. ‘wiskundeknobbel’ leven nog in de volksmond voort. (Encarta 2002).
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Later in 1963, zou Nelson Rockefeller de belangrijke persoon worden om de chiropraxie te legaliseren in de staat New York, en stelde chiropractor Albert Cera aan in zijn Medical Advisory Committee (Medisch Adviescomité).
De Californische Illuminatiedraaispil gouverneur Edmund Brown, stelde 12 chiropractors aan in
regionale comités die geassocieerd waren met de California Board of Medical Assurance. Hollywood kwam chiropraxie te promoten met de 1990-film Jacob’s Ladder, een film die ging over de
blootstelling in Vietnam aan BZ (een derivaat van LSD) om experimenteel te trachten bij Amerikaanse soldaten agressie te creëren via drugs.
Het blijkt dat de occulte banden van chiropraxie voordelig zijn geweest in haar gevecht voor acceptatie. De occulte wereld heeft hard gewerkt om chiropraxie binnen haar domein te houden. Dat is de
reden waarom christenen de occulte connecties blootleggen van de chiropraxie, zoals middels het
boek A Warning to Christians About the Origins of Chiropractic (Een waarschuwing aan christenen
over de oorsprongen van chriropractie), van T.M. Clement (Moses Lake:WA, datum van de druk
niet gekend).
Zoals de lezer zal ontdekken werden ook andere wetenschappen, die te maken hebben met de geest,
het brein, het lichaam en de persoonlijkheid, binnen het domein van de geheime genootschappen
gehouden. Zoals Palmer was Dr. Andrew Taylor Still, de grondlegger van osteopathie, geïnteresseerd in frenologie, hypnose, spiritisme en magie. Het handboek 10.000 Beroemde Vrijmetselaars
(Deel 4) beschrijft zijn loopbaan in de vrijmetselarij. Zijn geschriften bevatten zulke maçonnieke
frases als “The Great architect of the Universe”3. Zijn grootvader was Schots-Iers. Zijn vader was
een Methodistische Episcopale bedienaar, een abolitionist4 die samen met John Brown vocht met de
strijdkrachten van de vrije staten in Kansas.
Andrew Taylor Still was voor de legislatuur van Kansas Territory een vrije-staat-kandidaat en won
de verkiezingen in oktober 1857. Later huwde hij Mary Elvira Turner, van New York. Zij werd beinvloed door de abolitie-ideeën, frenologie en hypnotisme (mesmerisme genaamd) die allemaal populair waren in het gebied waar zij woonde. In de regio New York begon het spiritisme in 1848.
Horace Greeley van de New York Tribune hield toen seances met beroemde geesten. In 1867, nadat
zijn kinderen gestorven waren, omarmde Andrew Taylor Still het spiritisme. Zijn geloof in het spiritisme omvatte ook ideeën van de vrijmetselaar en schrijver Swendenborg. (Voor details over het
leven van Andrew Taylor Still verwijzen we naar het boek Trowbridge, Carol. Andrew Taylor Still.
Kirksville, MO: The Thomas Jefferson Press, 1990).
A.T. Still bouwde de osteopathie op het fundament en de leringen van mannen zoals frenoloog/
hypnotiseur Joseph Rodes Buchanan. Buchanan gebruikte hypnose en manipulatie van het hoofd
om het cerebrospinale vocht5 naar het lichaam te radiëren, iets wat kort bij de grondslag komt van
de craniale osteopathie. Hoe kwam A.T. Still aan deze nieuwe ideeën? Hij was in staat om experimenten te bestuderen en te leiden op lichamen door Indiaanse graven te plunderen voor lichamen,
waarop hij, zoals hij schrijft in zijn “Circumstances and Personal Experiences”, duizenden experimenten uitvoerde.
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Vert. “De Grote Architect van het Universum”, de “God” van de vrijmetselaars, die in feite Satan is.
Abolitionisme, de beweging in Engeland en de Verenigde Staten die als doel had de afschaffing (abolition) van de
slavernij. (Encarta 2002).
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