En orientering om Holistisk navnefest
Holisme er et livssyn som bygger på en forståelse av at alt henger sammen. Menneskets
forståelse av verden og virkeligheten er, og har stadig vært i forandring. Holisme søker ikke
en endelig, allmenngyldig sannhet som er sann for alle, til alle tider. Det finnes en åndelig og
spirituell virkelighet som mennesket kan erfare og utvikle innsikt i. Holistisk Forbund ønsker
å fremme den enkeltes rett og mulighet for fullverdige seremonier og ritualer ved viktige
overgangsfaser, i tråd med eget livssyn og verdier.
Holistisk Forbund ser på ritualer og seremonier ved livets overganger som viktige.
Vi vil derfor forsøke å imøtekomme behov på dette området, gjennom tilbud om
tilrettelegging, rådgivning og gjennomføring av ritualer og seremonier som overgang fra
spedbarn til barn, fra barn til tenåring, fra ungdom til voksen, fra voksen til eldre o.s.v.
Holistisk Forbund har også utarbeidet egne ritualer i forbindelse med f.eks fødsel og
navnefest.
Holistisk navnefest
Når et barn er kommet til familien, er det ofte et stort ønske om å feire barnet, og vise frem
barnet for familie og venner.
Når man velger Holistisk navnefest, står man selv som arrangør av festen, der en representant
eller flere fra Holistisk Forbund, vil hjelpe deg med å utforme et rituale og en seremoni som
passer inn. Vi vektlegger deres spirituelle ståsted og ønsker for ritualet og seremonien som
svært viktig. Vår representanter er tilstede for å hjelpe dere, ved å være ritualleder og
seremonileder.
Vi har et utvalg av ideer over gjennomførte ritualer/seremonier, som kan forevises dersom det
er behov for dette.
Seremonien varer i ca 45 minutter. Vi vektlegger at det foregår i et lokale som dere
bestemmer. Dersom det er ønske om det, kan våre seremoniledere rense rommet før
seremonien tar til.
Alle som ønsker det, kan be om å få en Holistisk navnefest. Vi stiller ikke krav om
medlemskap i forbundet. Også personer som er medlem av andre tros- og livssynsamfunn kan
be om dette. En seremoni i regi av Holistisk Forbund gir ikke medlemskap i forbundet. Vær
oppmerksom på at barnet automatisk blir medlem av statskirken dersom en av foreldrene står
innmeldt der. Dersom man ikke ønsker at barnet skal bli medlem der, må barnet meldes ut av
statskirken og inn i et eventuelt annet tros- eller livssynsamfunn.
Seremoniene utføres av Holistisk Forbund sine lokallag.
Prisen for seremonien er for tiden 2 500.- for medlemmer eller dersom barnet meldes inn,
3 900.- for ikke medlemmer.
Dette inkluderer forhåndssamtaler der man utformer ritualet/seremonien, gjennomføring og en
navnetavle.
Et barn er kommet til verden, eller er kommet til familien. Uansett hvor i verden vi måtte
befinne oss, er dette en begivenhet som feires på en eller annen måte i alle kulturer.
Hvordan man vil feire, er ikke alltid i tråd med etablerte seremonier og ritualer. Vi i Holistisk
Forbund ønsker å hjelpe deg til å lage det ritualet og den seremonien som du måtte ønske til
ditt barn.

Slik kan en seremoni gjennomføres :
Musikk ( velges av dere )
Velkomsthilsen ( seremonileder, )
Sang ( velges av dere )
Tale ( seremonileder, )
Musikk ( velges av dere )
Navnerituale, med utdeling av navneplate
Dikt ( velges av dere )
Sang ( velges av dere )
Avslutning ( musikk, velges av dere )

