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Dr. Luis Cotillo Zegarra je farmaceut se třemi doktoráty. Má doktorát z univerzity v Sao Paulu v
Brazílii. Další doktorát je z univerzity v San Marco v
Limě. Třetí doktorát získal na univerzitě v Jižní Koreji
v Soulu. Byl děkanem na Národní chemicko-farmaceutické škole v
Peru, prezidenem na Univerzity Federico Villareal, která je druhá
nejvýznamnější univerzita v Peru. Byl profesorem na univerzitách
Cayetano Heredia-Ricardo Palma a Villareal, kde vedl
úřad děkana. Působil hlavně jako mikrobiolog, který se specializuje
na viry a imunologii.
,,Když jsem dostal pozvánku od Dr. Walter Vasqueze, abych se
zúčastnil setkání s léčivými ohni, neváhal jsem a šel na polikliniku
veřejného zdraví Pabla Bermudeze. Byli jsme všichni velmi
zvědaví. Ale poté co Agnihotra oheň vyhasl, tak bolest kterou jsem
měl v lokti 3 až 4 roky, zmizela. Můj syn je traumatolog a testuje mi
všechny nové léky. Bral jsem léky proti bolesti, protizánětlivé léky, všechny známé a klasifikované
léky a nic na tuto bolest nepomohlo. Bolest se dočasně zmenšila, ale pak se vrátila s ještě větší
silou. Pouze Agnihotra oheň v pyramidě a Agnihotra popel, který jsem každý den od toho prvního
setkání konzumoval, mě uzdravil. Následující den, jsem svou bolest hledal a nemohl jsem ji najít.
Zeptal jsem se, ,,kde je ta bolest"? Ale byla pryč a tak je tomu i dnes. I nadále užívám Agnihotra
popel a spolu se svojí ženou praktikuji Agnihotru. Ale nechceme ji jen praktikovat, chceme tento
léčivý a uzdravující oheň také šířit. Chtěl bych všem z vás poděkovat, také Dr. Abel Hernandezovi a
jeho manželce. Skrze ně jsme obdrželi potřebnou výuku a výcvik, abychom se v této technice mohli
zdokonalit a pokračovat v úkolu šíření tohoto ohně. "

Zdroj: https://www.homa1.com/health/doctor_testim/luis_cotillo.htm
Překlad: Jan Běhůnek DiS, https://www.homaterapie.cz/

