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Kikapcsolódás, betegségek megelőzése, minél gyorsabb felépü-
lés baj esetén, ez mind rendkívül fontos az életünkben. Valameny-
nyiünknek szüksége van emiatt tisztító kúrára. 1999-ben Ekhard 
Rempe a saját hitére építve és a méregtelenítéssel kapcsolatos 
tapasztalataira alapozva elhatározta, hogy Manilától 200 km-re 
San Benito faluban, a dzsungelben létrehoz egy egészségfarmot. 
A német üzletember alapötlete az volt, hogy az alternatív gyógyá-
szat és a lélekgyógyászat legfontosabb tudnivalóit megossza má-
sokkal is, s éppen ezért építette meg ezt a mindenki számára hoz-
záférhető központot, vagyis a Farmot. Amikor elkezdte tervezni a 
létesítményt és kidolgozni a koncepciót, akkor nyilvánvalóvá vált 
számára, hogy annak érdekében, hogy tényleg terjeszteni tudja 
megfelelően az alternatív gyógymódokat, a legkiválóbb szakem-
berekre van szüksége, akik tovább tudják adni a tanításait, s meg 
tudják valósítani az elképzeléseit. Így alakult ki, hogy a vállalkozás 
mind nagyobb volumenű lett, s végül egy ötcsillagos egészségho-
tel született, hatalmas egzotikus parkkal, akár egy üdülőparadi-
csom. Ez tehát a Farm, amit a Jet Set magazin négy lapszámon 
keresztül fog népszerűsíteni, mert hiszünk abban, hogy az alapí-
tó látomásai fontosak voltak, s a Farm nagyszerű szolgálatot, mi 
több: küldetést teljesít az emberek számára.
A farm csodálatosan kialakított trópusi kert. Kilenc hektáron terül el, 
de még negyven hektár áll rendelkezésre a terjeszkedésre, amely 
jelenleg elsősorban kókuszültetvény. Már arra is készültek tervek, 
hogy 18 lyukas golfpályát építsenek a Farmon. A Farm igen kényel-
mes üdülőhely, úszómedencék, meditációs pavilonok, edzőterem, 
Spa, s orvosi rendelő egyaránt rendelkezésre áll a vendégeknek.  
Ez a szálloda tökéletes wellness hotel és holisztikus egészségköz-

pont. Az itt pihenők naponta jógázhatnak szakemberek irányításával, 
részt vehetnek erőteljes gyalogtúrákon a Farmon belül, de túrázhat-
nak a dzsungelben is, vagy együtt készíthetnek virágkompozíciókat 
a Fülöp-szigeteki asszonyokkal, esetleg megtanulhatnak mászni a 
rendkívül magas kókuszpálmákra. 
Farm az Alive! elnevezésű étteremben, amely szabad fordításban 
túlélést jelent, vegetáriánus gourmet étkezést kínál és gyümölcs, 
valamint zöldség dzsúzokat. Itt nem szolgálnak fel húst, nem hasz-
nálnak tejet vagy tojást az ételek készítésekor. Elsősorban nyers 
gyümölcsökből és zöldségekből állítják össze a menüsort, s ha va-
lamit mégis megfőznek, akkor azt csak 40 fokon vagy még kisebb 
hőmérsékleten teszik. Kipróbáltuk a farm konyháját csaknem egy 
héten át, s el kell mondanunk, hogy ennél egészségesebben nem 
lehet étkezni, mint ahogy a Farmon erre lehetőséget biztosítanak. 
A Farm egyébként bio dinamikus borokat és organikus pezsgőket 
is kínál a vendégeknek, de az igazság, hogy az ide érkezők nem 
nagyon rendelnek ezekből, mert a méregtelenítés számukra a 
legfontosabb. Inkább mindenki a frissen csavart narancs, mangó, 
ananász, s más gyümölcsleveket választja.
Miután megérkeztünk a Farmra, az orvossal egy órát elbeszélget-
tünk az egészséges életmódról, közösen kiderítettük, hogy mi az, 
ami helytelen a saját 
táplálkozásunkban, 
életvitelünkben, s a 
doktor tanácsokat 
adott számunkra, 
hogy milyen kezelé-
seket válasszunk az 
ott tartózkodásunk 
során. Ez a beszél-
getés azért is fontos 
volt, mert itt szerez-
tünk igazán mély 
ismereteket a Farm 
filozófiájáról.
A Farm szakemberei hisznek abban, hogy a testünknek igen ko-
moly saját regeneráló képessége van. Meggyőződésük, hogy a 
betegségek megelőzhetők, illetve ha mégis bekövetkeznek, akkor 
a természetgyógyászat eszközeivel kezelhetők, gyógyíthatók. Hit-
vallásuk, hogy a nyers gyümölcsök és zöldségek fogyasztása az 
egészséges, s egyáltalán nincs szükség ezek megfőzésére. Állati 
proteinekre szinte nincs is szüksége a szervezetünknek.
Természetesen mi is kipróbáltunk néhány egészségügyi szol-
gáltatást a Farmon. Ittunk kókuszolajat, amit helyben sajtolnak, 
magunkhoz vettük zöld búzafű italt, amely tisztít és méregtelenít.  
Csak nyers ételeket fogyasztottunk, s ezek által olyan üzeneteket 
küldtünk a szervezetünknek, amelyek segítségével felfrissülhetett 
a szervezetünk a közel egy hét alatt.
Megtanultuk a Farmon a legfontosabb dolgot: mi alakítjuk saját 
magunkat. Amit gondolunk, amit kimondunk, amit eszünk, amit 
cselekszünk, mind meghatározza, hogy mivé leszünk. Egészsé-
gesek vagy betegek, boldogok vagy boldogtalanok. 
A Farmnak, amely San Benito faluban épült fel, az a fő célkitűzése, 
hogy olyan környezetet, segítséget és szolgáltatásokat biztosítson, 
amely segíti, hozzájárul a vendégek egészséges életmódjához és 
jó érzéséhez. 
Csak azt tudjuk mondani, aki teheti, az látogasson el a Fülöp-szi-
getekre, erre a speciális Farmra. A megtisztulási folyamat mellett 
még arra is van lehetőség, hogy a vendégek golfozzanak: a kö-
zelben, a Farmtól mindössze tizenöt perc autóútra a világ egyik 
legszebb golfpályája épült fel. ■

To relax, to prevent the deaseses or recover from illnesses  are all 
very important part of our life. Shortly: a healing journey is needed 
for everybody. In 1999, based on his beleif and due to the profound 
healing that he had experienced, Mr. Eckard Rempe decided to push 
through with the constructions of an alternative medical healing cen-
ter at San Benito, 200 km from Manila in the Philippines. The German 
gentleman’s initial idea was to make his informations in connection 
with the alternative medical therapist and spirituality available to ot-
hers and to build a rudimentary, simple and affordable health resort. 
As he went on with the planning and conceptualization, it became 
obvious that to really spread the message, he had to start with the inf-
luental and those that could take his teachings and pass them along. 
This is how he went from and initial „mom and pop” operation to more 
involved, five star resort. This is The Farm which will be promoted 
by Jet Set magazine through four issues, beacuse we beleive, the 
visionary and founder of The Farm did a great and very important job 
and The Farm is managed well nowadays.
We visited The Farm in the end of November 2010. The luxury car 
of The Farm picked up us in the international airport of Manila and 
we had a pleasant 2 hours drive to the health oriented hotel at San 
Benito. The Farm offers for the guest suits and villas, we got a large 
beautiful garden villa, with a private garden, special open air bath-
room, big terrace and  a nice fountain.
The Farm is a beautifully landscaped tropical garden. It is 9 hectars, 
but another 40 hectars are owned as well by the company, which is 
mainly coconut plantation for the time being, but there are plans to 
create here a 18 holes golf course as well. The Farm’s facilities are 
fantastic, swimming pools, meditation lounges, gym, spa, medical cli-

nic are available. This hotel is absolutely wellness and holistic health 
orientated. The daily activitioes, which are offered for the guest are 
yoga, meditation, core movement, power walking, jungle bush walk, 
Mandala flower arranging, art of climbing a coconut tree and so on.
The Farm offers in it’s ALIVE restaurant Vegan Gourmet Meals and 
beverages. No meat, no milk, no fish, no eggs. Mainly raw fruits and 
vegetables are offered, if anything is cooked, it is just under 40 Celsi-
us. We can say, this is the most healthiest food of ever what we had. 
The Farm offers bio wines and champagnes as well.
We had a one hour chat with the doctor at the first day of our visit 
to let us known about all the important medical services. These are 
all important and we were able to have a deep knowledge about the 
philosophy of The Farm.
The experts of The Farm beleive in the body’s inherent ability to heal 
itself and maintain a healthy functioning state. They beleive, desea-
se is preventable and curable naturally. They beleive detoxification 
regiments are highly effective tool in restoring health. They beleive, 
proper nutrition must be based on raw food and may or may not 
include cooked food and animal proteins. 
Of course we tried a few medical and Spa treatments in The Farm. 
We drank coconut oil and wheat grass juice to help of the healing 

of our body. We had different medical treat-
ments to detox our body and massages to 
refresh the body.
What we have learned is the next: we create 
who we are. And this is the most important 
message. What we think, what we say, what 
we do are all ultimatly what we become: heal-
thy or ill, happy or unhappy. 
The Farm at San Benito main purpose to pro-
vide the environment, guidence and support 
your need to norture your health and well-be-
ing.

It is a must to visit The Farm in the Philippines and during your hea-
ling journey there is a chance to play golf in one of the best course of 
the world, which is just 15 minutes away by car from the property. ■
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A Healing Journey
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