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Henna drawings adorn the body and delight 
the soul 

 

 

Ta historia została opracowana w ramach projektu 

”New pathways of youth to labour market through lifestyle self-employment” 

 

Deimante Praskeviciute 
Litwa, 2019 

“Rysunki z henny zdobią ciało i zachwycają duszę!” 

Deimate Praškevičiūtė. 27 lat – przedsiębiorca stylu życia.  

Deimante mieszkała w Rukli i Jonavie. Jej matka pracuje jako menedżer imprez, więc Deimante 
brała udział w wielu wydarzeniach w lokalnych społecznościach. Deimante była wolontariuszem 
w latach szkolnych, jak również w okresie studiów. Nawet jej końcowa praca na studiach 
licencjackich dotyczyła "Wpływu wolontariuszy w kulturze gminy miejskiej Kowno". Po 
ukończeniu szkoły wyższej w Kownie w 2017 roku, zdecydowała się wyjechać na 6 miesięcy do 
Londynu. Chciała spróbować swoich sił w nowym społeczeństwie. W Londynie poznała różnych 

ludzi i społeczności. Po 6 miesiącach w 2018 
roku wróciła na Litwę.  

Deimante lubi rysować. W 2014 roku zaczęła 
robić tatuaże z henny, początkowo tylko dla 
siebie i przyjaciół. 

W 2017-11-20 w Londynie ukończyła krótki 
kurs tatuażu henną. 
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JAK DEIMANTE ZACZĘŁA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ OPARTĄ NA STYLU ŻYCIA 

Deimante wróciła na Litwę w 2018 r. z nowym pomysłem - aby stać się przedsiębiorcą stylu 
życia. Odkryła swoje hobby już w szkole, na lekcjach rysowała piękne wzory na marginesie zeszytu. 
Szukając inspiracji w internecie, natknęła się na obrazy tatuażu henną. "Ponieważ szkoda było mi 
nosić przy sobie książkę z instruktarzem, znalazłam osobny zeszyt, który potem stał się moim 
pierwszym katalogiem szkiców". Od ponad siedmiu lat studiuje sztukę Mehndiego - tatuaż henną. 

Deimantė dużo podróżowała po Litwie latem 2019 roku. Bierze udział w akcjach 
charytatywnych, które zbierają fundusze na szlachetne cele. Uczy innych, rozsiewa wokół siebie 
dobry nastrój i radość. Często jeździ na imprezy religijne i festyny, gdzie rysuje aby zebrać ofiarę. 
"To bardzo dobry sposób aby poczuć swoją własną wartość".  

Chętnie współpracuje również z Kliniką Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu 
w Kownie, gdzie maluje pacjentów sekcji onkologicznej i hematologicznej dzieci i dorosłych. Mówi, 
że takie spotkania dają jej radość i miłość. 

Tamtejsze kobiety przeżywają największe trudności. Wzajemnie inspirują się do radości 
z prostych rzeczy: włosów, rzęs, brwi i ciała. Mają w sobie coś magicznego, co rozwija się wraz 
z trudnościami , które napotykają w swoim życiu- mówi Deimante – i jest wdzięczna im za to, że 
walczą, poddają się i czynią ten świat jeszcze piękniejszym. 

 

 
 

  



 

 

Numer projektu 2017-3-LT02-KA205-005536 

3 
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie 
poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie 
informacji w niej zawartych. 

JAK DEIMANTE ROZWINĘŁA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ OPARTĄ NA STYLU ŻYCIA 

Po odkryciu pięknych wzorów, sama odkryła, jak tworzyć farby. Zioła Henny, które są 
importowane na Litwę są przeznaczone do malowania na ciele, dlatego też Deimante zaczęła 
produkować dobrej jakości, naturalną farbę. 

Deimante nie uważa, że jest artystką i nie lubi nazywać się mistrzynią tatuażu henną, 
ponieważ na świecie jest wielu mistrzów henny setki razy lepszych od niej. Jest to bardzo stara, 
głęboka tradycja i ekologiczny sposób ozdabiania ciał. Ponadto, przede wszystkim, Deimante jest 
zachwycona reakcją ludzi, gdy ujrzą jej dzieło. 

Każdy może zobaczyć jej prace na Facebooku (Henna tatuaż Deimante) i Instagramie 
(Henna_by_Deimante).  

Najważniejsze i najbardziej wartościowe prace w 2019-07-04 zostały zaprezentowane na 
wystawie otwartej w Jonava Culture Center. Najcenniejsze z nich to te, w które wkładasz najwięcej 
serca, które stawiają przed Tobą najtrudniejsze wyzwania. To właśnie takie prace "dają inspirację 
Tobie i modelowi". 

Każdy rysunek i każde wyzwanie jest dla Deimante życiową lekcją. Dzięki temu uczy się 
koncentracji, skupienia oraz tego jak nie popełniać tych samych błędów. 

W maju tego roku Deimante zaprezentowała trzy modelki na scenie podczas imprezy Kaunas 
Days. Jedną z nich była osoba, która posiadała tatuaż z henny na całą rękę w stylu tybetańskim. Czas 
realizacji takiego tatuażu to 6 godzin.  

Deimante cały czas się uczy. Kilka miesięcy temu ukończyła kurs w zakresie tatuażu henny 
erotycznej i jest certyfikowanym specjalistą w tej nowej dziedzinie. To zupełnie nowy styl, odkryty 
w Moskwie, przez Marię Ginkas. Rysunki, zdobiące całe ciało kobiety, podkreślają jej kobiece linie 
i oczarowują oczy mężczyzn. Stworzenie takich tatuaży trwa minimum 4 godziny i wymagają nie 
tylko cierpliwości artysty, ale także modelki. 
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JAKIE SĄ PLANY DEIMANTES NA PRZYSZŁOŚĆ 

Deimante kocha podróże, ludzi i różne kultury. Wróciła na Litwę, ponieważ miała nadzieję na 
odnalezienie spokoju duszy. Przez cały pobyt na Litwie podróżowała, spotykała się z ludźmi, była 
wolontariuszką i organizowała imprezy. Deimante wciąż szuka własnego sposobu na życie. Jest 
pewna, że Mehndi (tatuaże henną) jest tylko jednym z etapów w jej życiu. Każdy powinien być sobą 
i być szczęśliwy w swojej codziennej pracy. Motto Deimantes:  "Iść z otwartym sercem przez 
życie". 

 

Życzymy powodzenia Deimantė! 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o biznesie związanym ze stylem życia w Deimantė, możesz 
odwiedzić profil na Facebooku "Chna tatto by Deimante". 

https://www.facebook.com/naturaliChna/ 

 

 


