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Jag har läst 
 

Files From The Edge – 
A Paranormal Investigator´s Explorations  
Into High Strangeness 
 
Av Philip J. Imbrogno (2010) 
Pia Hellertz – 18 maj 2011  
 
 
Philip Imbrogno har forskat inom det paranormala fältet i över 30 år. Han har samlat på sig ett 
enormt stort arkiv med oförklarliga händelser och han har intervjuat massor med vittnen själv, 
förutom att han läst tidningsartiklar och andra dokument från åtminstone 150 år tillbaka i 
tiden. I denna bok fokuserar han inte på UFO, som han gjorde i Interdimensional Universe 
från 2009, som jag skrivit om tidigare. 
    Imbrognos intention är att lägga grunden för en ny vetenskap. Han betonar att den 
traditionella vetenskapliga metoden är svår att använda på de paranormala områdena eftersom 
de fenomen som studeras är svåra att mäta och väga. Den slutsats han drar av sina studier är 
att det finns en osynlig värld som existerar bortom mänsklig förmåga att uppfatta och att de 
fenomen han beskriver är autentiska representationer för denna värld.  
     Han drar paralleller till de stora forskarna på 1500-1600-talet, Galileo, Brahe, Kopernikus, 
Kepler med flera. Om de inte hade varit öppna för nytänkande så hade vi inte varit där vi är 
idag. Men han berättar också att många inte tittade i Galileos kikare, i synnerhet inte kyrkans 
män eftersom de redan visste hur världen var uppbyggd. 
     Imbrogno menar att kvantmekaniken och strängteorierna kommer att öppna upp för studier 
av de parallella världarna, multidimensionella universa.  
     Författaren är mycket kritisk mot charlataner och bluffmakare. Han menar att det finns 
många som förfalskar bilder och rapporter med syfte att få uppmärksamhet. De använder 
kanalisering, kontakter med utomjordingar, exorcism och spökjakter för att öka sin inkomst 
och ”bli någon” på bekostnad av okritiska människor som behöver hjälp och stöd. Han 
använde mycket tid till att besöka medier och andra ”psychics” för att undersöka kvaliteten på 
dem. Han kom så småningom att kallas ”den nye Houdini”. Harry Houdini var en av världens 
främsta illusionister och har genomfört trick som ingen någonsin kunnat kopiera. Han blev 
mest känd som utbrytarkungen. När hans mor dog blev han fruktansvärt förtvivlad och 
började besöka medier för att få kontakt med modern. Han fann att inget av medierna var äkta 
eller trovärdigt. Han gjorde till sin personliga mission att avslöja medier, upprörd över att de 
lurande sörjande människor. Imbrogno hade en annan intention. Han gick in för att vara 
öppen och inte skeptisk, men vara kritiskt granskande. Han fann också att de allra flesta 
medierna inte var trovärdiga. Men de visste själva inte om sina brister. Ett exempel han tar var 
en kvinna som läste hans tankar. Han bestämde sig för att fabricera en historia och tänka 
intensivt på den under besöket hos mediet. Mediet berättade för honom utifrån den 
fabricerade historien. Mediet visste inte själv att hon plockade upp besökarens tankar. Efter 
det berättade hon själv för sina kunder att hon hade den förmågan och tränade sig i att skilja 
mellan sina mediala förmågor och sin förmåga att läsa tankar. Imbrogno fann endast en 
handfull mediala personer som verkligen hade begåvningen. Idag tillåts han inte få komma på 
seanser längre, vare sig på kanaliseringsseanser eller mediala seanser för grupper med någon 
av de framstående medierna i New England.  
    Imbrogno berättar att vissa personer menar sig kanalisera ”högre varelser”, ”änglar”, 
exempelvis ärkeängeln Gabriel, och konstaterar att ”Gabriel måste vara en väldigt upptagen 
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kille” eftersom han kanaliseras av många runt om i världen. Författaren säger att området 
kanalisering av änglar, utomjordingar och andra varelser är ett mycket komplext område och 
han kommer att ta upp frågan i en kommande bok.  
 
2012 
För ovanlighetens skull vill jag börja med slutkapitlet där han reflekterar över år 2012 och 
knyter an till Mayakalendern. Kalendern började den 11 augusti år 3114 före Kristus och 
slutar den 21 december 2012. Imbrogno är övertygad om att detta datum representerar en ny 
era, en ny start och att förändringarna på planeten jorden kommer att gå mycket snabbt efter 
2012, både geologiskt och socialt.  
    Den första stora händelsen Imbrogno tar upp gäller solen. Den energi solen ger ut har en 
22-årig cykel då det är lugnt elva år och väldigt mycket aktivitet de kommande elva åren. Han 
menar att det finns ett klart samband mellan denna cykel och klimatförhållandena på jorden. 
Enligt National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) kommer solen under 2011 och 
2012 att vara på sin högsta topp när det gäller den aktiva cykeln. De befarar att vi nu upplever 
lugnet före stormen. Solstormarna kan komma att bli förödande för jorden. Han nämner den 
elektromagnetiska aktiviteten som förekommer i jordens magnetlinjer, laylinjer med flera. Det 
elektriska systemet kan få problem, satellitkommunikationen och mycket mera kommer att få 
stora störningar. 
    År 2012 kommer solen och planeterna dessutom att anpassa sig till den galaktiska 

ekvatorn
1, vilket innebär att jorden kommer att utsättas för en ökad strålning från Vintergatans 

centrala svarta hål. (Jag hoppas jag förstått texten rätt.) Det kan innebära att planeten kommer 
att svaja mycket mer i sin bana och det kan resultera i en ändring i axelns lutning. Dessutom 
säger han att Venus kommer att lägga sig direkt mot solen så att solen, Venus och jorden 
kommer att ligga i linje sommaren 2012. Han säger inte något om vad det innebär, men man 
kan ana att det kan leda till starka effekter på jorden.  
 

 
 

     Så vad har då detta att göra med det paranormala frågar han? En ”superförändring” av 
jordens magnetfält kan komma att innebära att barriärerna mellan vår värld och de parallella 
världarna kan komma att brytas sönder eller sammanfalla så att varelser från de olika 
världarna lättare kan besöka varandra. Han menar att detta kan ha hänt flera gånger tidigare 
och att det har lett till utvecklingen av legender om drakar, dvärgar, älvor, troll och Jinner. I 
vilket fall som helst så är Imbrogno övertygad om att dessa skeenden kommer att leda till en 
avsevärd förändring och utveckling av det mänskliga medvetandet. 
     En av de berättelser Imbrogno förmedlar är om Frank som hade kontakter med en ”alien”, 
vilket ledde till att han reste i tiden och hamnade 30 år fram i tiden. Detta var 1982. Han såg 
en atomexplosion då ”städer från Norwalk till Greenwich totalförstördes”. En terrorist som 

                                                
1 gala´ktiska ekvatorn, storcirkelbåge på himlen som definieras av Vintergatans symmetriplan (galaktiska 
planet). Vintergatans centrum ligger på galaktiska ekvatorn i stjärnbilden Skytten, http://www.ne.se/galaktiska-
ekvatorn . 
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blir känd som Carlos genomförde detta.2 Och Imbrogno konstaterar att 30 år från 1982 blir 
2012. 
     
Bigfoot 
Ett av de fenomen som Imbrogno ägnat sina studier åt är de märkliga varelser som iakttagits 
och skrämt människor över hela världen och benämns som Bigfoot, Sasquatch, Yeti, Wildman 
med mera3. Det är vanligtvis en apliknande varelse som går på två ben. Ibland lämnar den 
enormt stora spår men ibland finns inga som helst märken efter dess framfart. I vissa länder 
behandlas den med viss vördnad. Imbrogno har rest runt i världen och talat med vittnen och 
själv upplevt möten med en märklig varelse i Thailand. Åtminstone vid ett tillfälle har Bigfoot 
blivit filmad, The Patterson film

4. Den går att se på webben, 5 
    Dessutom har han samlat rapporter om de sjöormar som också iakttagits över hela världen. 
 
Kontakter med den andra världen 
Ett fenomen som Imbrogno tar upp är Ouijabordet, när man har ett bord med bokstäver och 
siffror och låter ett glas vandra över bordet och svara på frågor som ställs. Många människor 
har fått stora problem med den ”leken”. Författaren fann att många människor blev indragna i 
paranormala fenomen som inte var så trevliga efter att ha använt Ouiabordet.6 Även svenska 
medier varnar för att leka med ”andevärlden”. Det kan få obehagliga efterräkningar. 
 
Grodor och fiskar från himlen 
Ett märkligt fenomen som författaren berättar detaljerat om är allt som ramlar från himlen. 
Det kan handla om stenar, grodor, paddor, fiskar, isblock, blod, kött, med mera. Djuren är 
oftast döda men kan ibland vara levande. Något han kallar för ”änglahår” (angel hair) faller 
också från skyn. Ofta när man tar i det så försvinner det totalt utan att lämna spår. Ibland har 
man dock lyckats spara det men man hinner inte undersöka det.  
 
Skuggpersoner 
Ett fenomen som är väldigt vanligt återkommande är det Imbrogno kallar ”shadow persons”, 
skuggpersoner. Det syns att det är varelser med kropp och armar och ben men de framträder 
som skuggor. Man kan inte se ansiktsdrag exempelvis. Författaren menar att det verkar vara 
varelser som existerar i en verklighet väldigt nära vår egen. Detta är fenomen som blir 
vanligare globalt enligt en paranormal forskare som fokuserat området. Ett av vittnena 
berättar att när han hade en massa ljud och ljus, TV och radio i huset, så höll sig 
skuggpersonerna borta. Det vittnet upplevde att skuggpersonens enda syfta var att plåga 
honom och manipulera hans liv.  
 
Tids- och rumsresor 
En märklig historia var flickan som rullade ner mot väggen från sin säng medan hon sov och 
hamnade i en annan värld. Mamman hörde henne gråta men såg henne inte. Händelsen 

                                                
2 Jag undrar om denne Carlos är densamma som Ilich Ramírez Sánches eller Schakalen som också kallas Carlos. 
Han blev känd på grund av terrorattentat och sitter ju på livstid i fängelse i Frankrike. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ilich_Ram%C3%ADrez_S%C3%A1nchez – Om Schakalen. SVT1 har ikväll ett 
program om honom på grund av en intervju som Christoffer Lundström gjort för Kobra (19 maj 2011).  
3 http://sasquatch-pg.net/  
4 The Patterson film http://www.youtube.com/watch?v=IJjUt2sXo5o&feature=related  
5 http://www.youtube.com/watch?v=YktEWmLVTvM Om The Patterson film. 
6 Även svenska medier varnar för att leka med ”andevärlden” bland andra Terry Evans. Det kan få obehagliga 
efterräkningar. 
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filmades senare i ett avsnitt i Twilight Zone. Imbrogno träffade ett vittne, Kate, som upplevt 
en liknande sak, men då var det en varelse, Leenal, som kom till hennes sovrum när hon var 
barn och bar in henne i en annan dimension. Detta hände ett par gånger per månad. I och med 
att det återkom och att det blev en trevlig upplevelse så var Kate aldrig rädd för det som 
hände. Föräldrarna påstod att det var en inbillning och tog med henne till en psykiatriker. Då 
hade Leenal blivit upprörd över att hon hade berättat för psykiatrikerna om honom.  
 
Fönstren och portarna öppnas 
Vid vissa tidpunkter på året verkar de paranormala fenomenen vara som vanligast. Den 
månad som är mest frekvent är oktober. Druiderna trodde att när Plejaderna var direkt ovanför 
oss vid midnatt så var gränsen mellan vår värld och de osynliga världarna som svagast. 
Fortfarande firar vi druidernas heliga dag. Vi kallar den Halloween. De portar som används är 
vanligtvis, enligt författaren, kopplad till stenformationer och stenkammare som finns över 
hela världen. En sådan formation är Stonehenge, där UFO-iakttagelser mycket ofta görs. Den 
formation som Imbrogno funnit vara mest intressant är Newgrange. ”Den har en aura av 

mystik, och att vara där känns som om jag stod framför en tunnel som var kopplad till en 

annan värld” (sid. 182). 
 

 
 
Vad är sjukt? 
Imbrogno reflekterar över hur många människor som kan finnas inom mental- och 
psykvården som egentligen har upplevt paranormala upplevelser och som nu medicineras 
eftersom de berättat om sina märkliga erfarenheter. ”Samhället har låst in dessa människor 

eftersom de inte beter sig ’normalt’, men de kan vara de första ambassadörerna för en ny 

värld,”skriver Imbrogno (sid. 71).7 
 
Walk-ins 
Den märkligaste berättelsen, enligt min uppfattning, i boken är den om John Gray. Grays 
livsberättelse är mycket märklig. Enligt Imbrogno har han gjort så mycket i sitt liv så det är 
nästan ofattbart. När Imbrogno möter honom är det första Gray säger: ”Jag är inte den 

ursprungliga själen i den här kroppen; Jag gick in i den år 1935.” Han påstod sig alltså vara 

                                                
7 Författaren är inte den förste som berättar om denna typ av oro. År 1989 publicerades en bok redigerad av 
psykoterapeuten Stanislav Grof, ”Spiritual Emergfency – When Personal Transformation Becomes a Crisis”. 
Kapitelförfattare var många framstående terapeuter, bl.a. R.D.Laing, Roberto Assagioli och många flera. Boken 
syftade till att ge information om de kriser människor upplever på grund av andliga upplevelser som de inte 
förstår, vilket leder till ångest och psykiska kriser. Författarna vill upplysa läkare och andra sjukvårdare om 
fenomenet för att förebygga att människor medicineras och låses in av fel orsaker. 
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en ”walk-in”. Jag vet inte hur jag ska översätta det. Det finns väldigt lite om fenomenet på 
webben.8  
     Enligt hinduismen är en ”walk-in” en person vars ursprungliga själ har övergett kroppen 
och istället har en annan själ övertagit kroppen. Det kan hända när en människa är skadad, 
sjuk, nära döden eller har tappat lusten att leva. Efter övertagandet av kroppen genomgår 
personen en personlighetsförändring och kan börja tala ett annat språk, reagera på ett annat 
namn och bete sig förvirrat. I vissa New Age-kretsar talar man om att ”walk-ins” kommit för 
en speciell uppgift. Många av dem har mer utvecklade psykiska förmågor och blir exempelvis 
helare. John Grays ”walk-in” är en stor Tibetansk mästare som menade sig ha ett 
utbildningsuppdrag.  
    Ibland när den ursprungliga själen återkommer till kroppen kan han finna sig inlåst på ett 
mentalsjukhus eller i en rättegång på grund av brott, berättar Imbrogno. Författaren uttrycker 
sin skepticism för fenomenet. 
 
Respektfull forskning 
Det jag dock högaktar Philip Imbrogno för är hans mycket respektfulla och seriösa 
beskrivning av de fenomen han forskat på. Det spelar ingen roll vilka ”knäppskallar” han mött 
och intervjuar, så lyssnar han med stor respekt och lyhördhet. Hans utgångspunkt skulle 
kunna beskrivas som: ”Vem vet?” Den andre kanske berättar en sanning som är värd att 
lyssna på även om den låter helt otroligt otrolig.  
    Jag har haft mycket stor behållning av de båda böcker jag hittills läst av författaren och ser 
fram mot kommande böcker. 

                                                
8 Jag undrar om det går att jämställa ”walk-ins” med besättelse? 


