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En eventuel akademisk modtagelse
Indholdet af denne bog vil sikkert blive modtaget godt i esoteriske kredse. Mere tvivlsomt er det med det akademiske miljø.
Her vil en anke sandsynligvis være, at Tibetaneren ikke kan anerkendes som en autoritet, man kan sammenligne Platon med.
For man ved jo ikke, hvem han er, denne åndelige mester, med
en såkaldt tidløs visdomslære – og så er værket nedskrevet telepatisk.
Ja, besværligt akademisk set. Men pointen, at Platon har en
tydelig esoterisk side, svækkes jo ikke af, at man ikke bryder sig
om den pågældende sammenligningskilde (et bredere esoterisk
kildemateriale kunne have været anvendt). Og jeg er sikker på,
at enhver, som læser i to minutter et tilfældigt sted i en af Tibetanerens bøger, vil tænke, at der her er tale om noget ekstraordinært, en særlig kvalitet, som må anerkendes i et eller andet
omfang.
I sidste ende skal et værk vurderes på sit potentiale: Om verden kan hænge sammen, som den bliver beskrevet, og om indholdet kan anvendes i vores personlige liv – og det uanset om
forfatteren er kendt eller ej, eller om værket er faldet ned fra
himlen eller fundet i en skraldespand.

Helt kort
Denne bog har
- vist en omfattende esoterisk side hos Platon
- tydeliggjort noget i forvejen kendt hos Platon, men ikke helt
beskrevet, især treenighed og bevidsthedsaspektet heri
- præsenteret noget latent hos Platon, ukendt i litteraturen om
Platon, især involution og evolution
- præciseret noget både helt centralt og omdiskuteret hos Platon, hans dialektik/samtale/metode, som meditation.

Ny viden?
Hvor nyt er denne bogs esoteriske indhold af Platons filosofi
egentlig, altså i en lang filosofihistorisk sammenhæng? Det er
bestemt ikke mit fagområde, men mit bud på et svar er: Meget
af det esoteriske indhold i Platons filosofi, som bogen beskriver,
har højst sandsynligt været kendt, eller måske rettere sagt anerkendt, før i tiden (Plotin udlagde som sagt Platon esoterisk),
men er nok gledet ud i takt med udlægningerne af Platon op
gennem tiden, og i mange tilfælde sikkert på grund af en modstand blandt ”de lærde” mod bestemte dele af indholdet, fx
reinkarnation. Trods dette vil jeg mene, at denne bogs detaljerede beskrivelser præciserer flere af emnerne så meget, at man
godt kan tale om egentlig ny esoterisk viden om Platons filosofi,
især om emnet meditation.

?
Hvorfor slørede Platon mon, at han skrev om meditation?
Det spørgsmål ville jeg virkelig gerne kende svaret på – se evt.
7. brev og Erkendelse og handling/Hulebilledet 2.

