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Jag har läst 
 

Män som stirrar på getter 
Av Jon Ronson 
Optimal förlag (2010) 
 
Enda gången mitt liv som jag har blundat och högt stönat av 
psykiska smärta var när jag läste om amerikanarnas psykiska och fysiska tortyr i Irak i Jon 
Ronsons bok, ”Män som stirrar på getter”. Titeln bygger på experiment där ”Jedisoldater” 
med tankarna försöker döda djur, i huvudsak getter. Det kan låta som ett skämt och Jon 
Ronson har förmåga att berätta om dessa bisarra experiment så att man stundom skrattar, men 
skrattet fastnar i halsen.  
    Den amerikanska armén har sedan 1970-talet utbildat en hemlig grupp soldater i 
paranormala förmågor, exempelvis fjärrskådning (remote viewing), att påverka med tankar, 
att använda subliminala budskap i ”tysta ljud”, att använda speciell musik m.m. När det kalla 
kriget blev ändå kallare trappades verksamheten ner för en tid. Vi minns alla tortyren i Abu 
Ghraib-fängelset eftersom amerikanarnas bilder publicerades, där den amerikanska 
amerikanska soldaten Lynndie England, 21 år gammal, psykiskt och fysiskt torterar fångar. 
Jon Ronson berättar bakgrunden till hur detta över huvud taget kunde ske, samt att det var 
legitimerat från högsta ort. Ett syfte var att experimentera med metoder som kunde få folk att 
berätta hemligheter. 
 

      
 

Ronson funderar bland annat om det var själva fotografierna som var poängen, för att genom 
att visa dem för andra fångar så skulle de tala. Men de var inte avsedda för offentlig 
publicering. USA fick ett skamfilat rykte efter detta. 
      Dessutom experimenterade man med psykiska metoder för att ”neutralisera en fiende”, 
genom att exempelvis förvirra med ”disharmoniska ljud”. Dessutom experimenterade man 
med ”icke-dödliga” eller ”psykoelektroniska” vapen, däribland en maskin som skulle rikta 
positiv energi mot fientligt sinnade grupper (sid. 39.) I en rapport som läckte ut år 2002 
beskrivs ett antal av dessa infernaliska vapen, tryckvågsprojektorn, koaguleringsenheten, 
infraljud på låg frekvens som tränger igenom de flesta byggnader och orsakar ”illamående, 
förlorad tarmkontroll, förvirring, kräkningar, potentiella skador på inre organ eller döden” 
(sid. 50). Det är lätt att bli paranoid.  
 

Första Jordens Bataljon - First Earth Battalion 
Officeren Jim Channon som tjänstgjorde i Vietnam vistades en tid bland New Age-människor 
i Kalifornien och inspirerades av de personlighetsutvecklande metoder som utvecklades där. 
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Han utvecklade en instruktionsbok för soldater baserad på denna inspiration, en manual som 
sedan kom att användas för psykisk påverkan inom det militära. Tekniker som användes är 
meditation, yoga, qigong, avslappningstekniker och visualisering (sid. 146). Jon Ronsons 
berättelser om detta är ofta roande och mycket intressanta, men även skrämmande. Det 
begrepp som om och om igen dök upp när jag läste var Martinus begrepp 
”djävulsmedvetande” och jag var tvungen att påminna mig hans tankar omkring detta, vilket 
bland annat framgår av ett utdrag från Livets Bog, band 7, stycke 2489: 
 

”Detta djävulsmedvetande kan därför inte alls skyllas på någon människa. Det finns inte en 

enda jordmänniska som kunnat handla annorlunda än hon just gjort i de givna situationer som 

har skapat denna ragnaröks- eller domedagstillvaro. Ett levande väsen kan ju omöjligt handla 

annorlunda än utifrån det förstånd, den begåvning och kunskap som det på sitt 

utvecklingsstadium besitter.” 
 

En av officerarna i Första Jordens Bataljon samarbetade med Uri Geller. ”Vi brukade ha 

metallböjarfester tillsammans”.  

    Det handlar om att få folk att tala. I ”en psyko-spirituell dimension”, berättade Jim 
Channon. 
 

 ”Förutom den grundläggande rädslan att bli slagen, så finns det en mental, andlig och 
parapsykisk komponent. Så varför inte använda det? Varför inte ta sig till den plats där 
människan bestämmer sig för att säga någonting eller inte?” (Channon, sid. 114) 

    

Parapsykisk inverkan på viktiga beslut 
Jon Ronson får bland annat veta att president Reagan var beroende av astrologin. Han hade en 
astrolog, som hette Joan Quigly, som exempelvis bestämde den exakta tidpunkten när 
presidenten skulle skriva under fördraget om kärnvapenstyrkor år 1987. Dessutom ”hade han 

samma respekt för de fundamentala delarna av bibeln”, berättar Ronson. Det anordnades 
bönegrupper för olika militära ändamål. 
     En del av de högre militärerna tränade psykiska förmågor, som exempelvis att sväva och 
att gå genom väggar. Det låter helt makabert men Jon Ronson hänvisar hela tiden till 
trovärdiga källor och om han är osäker skriver han det.  
     Bland de mediala personer Ronson nämner finns personer som jag läst om i andra 
sammanhang, som ställt upp i parapsykologisk forskning omkring mediers förmåga att 
kontakta ”andra sidan”, exempelvis Pat Price och Ingo Swan.  

 
Hale Bopp och Heavens Gate 
En av de ruggigare berättelserna var den om fotografiet på Hale Bopp, kometen som 
passerade jorden under 18 månader åren 1996-1997. På fotografiet, som togs av Chuck 
Shramek, och som publicerades syntes ett saturnusliknande ljusfenomen bakom kometen och 
det började cirkulera rykten om att det var ett artificiellt fenomen, någon form av rymdfarkost.  
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En extrem sekt som kallade sig Heavens Gate, under ledning av Marshall Applewhite, levde 
ett mycket isolerat liv i väntan på att bli hämtade till himlen. Deras huvudsakliga 
sysselsättning var att ägna sig åt UFO-filmer och science fiction. De fick kännedom om 
fenomenet bakom Hale Bopp och blev övertygade om att tiden nu var inne. Förutsättningen   
för att kunna bli upphämtade av detta rymdföremål var dock att de var tvungna att lämna sina 
fysiska kroppar. Trettionio personer tog sina liv. Chuck Shramek, dog i cancer år 2000. Då 
kom det fram att bilden sannolikt var en bluff. Det finns många beröringspunkter mellan 
militära aktiviteter och UFO-verksamheter.  
 

Svarta budgeten 
Jon Ronson berättar att presidenter lägger stora pengar på hemlig militär verksamhet:  
 
 

”Mängden med pengar som en president lägger på sin svarta budget kan ses som en känslig 
barometer för deras tendens till underligheter. Svarta budgetar finansierar bara svarta 
operationer – synnerligen känsliga och mycket skumma projekt som exempelvis dödspatruller 
och liknande, som förblir hemliga inte enbart för att skydda de svarta operatörerna, utan även för 
att skydda amerikanarna, som i allmänhet inte vill tänka på sådana saker. Men svarta budgetar 
går också till förberedelser inför planer som är så bisarra att om de avslöjades så skulle de 
röstberättigade kanske tro att deras ledare har tappat förståndet. I januari 2004 hade George W 
Bushs regering slussat över ungefär 30 miljarder dollar till den svarta budgeten – för att läggas 
på Gud vet vad.” (sid. 155). 

 
Författaren berättar många historier om ”hur mörkret fick ’odjuret i människan att komma 

fram’” vilket ledde till den oändliga och rika svarta budgeten. Bland annat berättar han hur 
han fick idén om att ”följa patenten”, d.v.s. undersöka vilka patentansökningar som gjorts och 
beviljats för att få information. Genom sina intervjuer med olika officerare hade han blivit 
intresserad av fenomenen ”subliminal ljudteknik” eller ”frekvensteknologi”. Och han hittade 
ett patent som handlade om  
 

”… ett tyst kommunikationssystem där bärvågor, på mycket höga eller mycket låga 
ljudfrekvenser eller i den angränsande ultraljudsfrekvenserna förstärks eller frekvensmoduleras 
… för att induceras i hjärnan, i typiska fall med högtalare, hörlurar eller piezoelektriska 
sändare.” (sid. 160)  

 
Enligt uppfinnaren kan man framkalla olika känslotillstånd med hjälp av hans uppfinning, 
både positiva som belåtenhet, lojalitet, vänskap m.m. och negativa såsom ilska, ångest, 
fruktan, avundsjuka m.m. 12 positiva känslor och 26 negativa. Detta patent användes av den 
amerikanska staten och militären. Bland annat ville man använda tekniken på sektledaren i 
domedagssekten Bransch Davidians i Waco, David Koresh. En ryss som också utvecklat 
tekniken anlitades av amerikanska staten och FBI för att försöka ”få in Guds röst i David 

Koreshs skalle” (sid. 165). Ronson menar att aktiviteterna i Waco var ett experimentfält för 
psykiska tekniker för att försöka påverka människor till att agera på ett visst sätt.  
 

”Problemet för de som förespråkade nytänkande inom amerikanska staten och militären 1993 
var att det inte fanns någon lämplig ondskefull person att testa idéerna på.” (sid. 167) 

 
Det var helt enkelt för ljust  och hoppfullt i världen. Så Davidssekten fick bli ett slags 
försökskaniner, ”ett bra tillfälle att testa saker”, som Ronson skriver. 
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     Vad FBI missade var att sekten förväntade sig det som hände. De väntade på Domedagen 
vilket bland annat skulle innebära attacker utifrån, så de var övertygade om att det som skedde 
var vad de väntat på. USA och FBI  har fått mycket kritik för sitt agerande. 
 

Psykiska krigare och spioner 
CIA-agenter skickades ut ”under cover” till de amerikanska förorterna på 1950- och 60-talen 
för att infiltrera seanser med förhoppningen om att upptäcka och rekrytera Amerikas mest 
begåvade klärvoajanter till det psykiska slagfältet, berättar Ronson.  Det var så kopplingen 
mellan underrättelsetjänsten och den parapsykiska världen skapades. Detta öppnade vägen för 
de mest bisarra experiment en mänsklig hjärna kan hitta på under de följande decennierna. 
Verksamheten har återupptagits  i samband med kriget mot terrorismen. Även andra länder 
använder samma metoder exempelvis Ryssland. Kina lär vara mycket framgångsrika när det 
gäller att utveckla psykiska spioner.  
    Ronson berättar om ett ohyggligt projekt, ”Kronärtskocka”. Syftet med projektet var att 
”skapa vansinniga, brutala, våldsamma, ofta dödliga nya sätt att förhöra folk på.” (sid. 205) 
Exempelvis använde dessa förhörsledare ”rutinmässigt heroin” eftersom heroin skapar stress 
”när de inte finns att tillgå för den som missbrukar” och därmed blir offren lättare att få att 
tala. 
    Avslutningsvis nämner han den s.k. konspirationsteorin om frimurarnas önskan att styra 
världen. Ronson lyckas åter få en ”högt uppsatt frimurare” att tala: 
 

”Det är självfallet absurt att tro att frimurarna i hemlighet styr världen, men jag kan berätta vem 
det är som i hemlighet styr världen: den Trilaterala kommissionen.” 

 
Så nu vet vi det ☺. 
 

Vill jag rekommendera boken?  
Inte om du tycker att ruskiga verklighetsberättelser är så ruskiga att du kan få mardrömmar. 
Ja, om du vill få en inblick i människors djävulsmedvetande genom en mycket skicklig 
journalist med stor humor och spännande blick för detaljer och förmåga att skildra personer. 
 

 
 

Boken har blivit filmatiserad med George Clooney, Jeff Bridges, Ewan McGregor och Kevin Spacey 
(och en get) i huvudrollerna.  

 
Jon Ronson har tidigare publicerat ”Den stora konspirationen - Möten med extremister, och den lilla elit som 

styr världen”, som översatts till svenska. 

 


