MĒNEŠA STUDENTE- Lība Paula Berga

Iepazīstinām ar februāra MĒNEŠA STUDENTI – Lība Paula
Berga. Lība pašlaik ir pilna laika studente Kosmetoloģijas
Koledžā. Nu jau rit 2. studiju gads, kopš Lība, uzreiz pēc
vidusskolas beigšanas, iestājās Koledžā. Viņa ir viena no
retajiem jauniešiem, kas zināja, ko vēlas jau pavisam ātri
un par sava lēmuma pareizību nešaubās ne vienu mirkli.
Kosmetoloģijas Koledžā viņa tik atzīta par 2014. gada
mērķtiecīgāko studenti.
Lība apgalvo, ka izvēle- profesija skaistumkopšanas
speciālists kosmetoloģijā- ir loģisks iznākums. Izvēle bija
jau skaidra apmēram 16 gadu vecumā, kad Lība saprata
savu vēlmi strādāt ar cilvēkiem un viņu estētisko izskatu.
Kad mēs jautājām, kāpēc tieši Kosmetoloģijas Koledža, Lība
pārliecinoši atbildēja, ka tieši šai mācību iestādei ir
prestižs skaistumkopšanas jomā, kā arī, pateicoties tam,
ka Koledža ir maza, tai piemīt mājīgums un emocionāls siltums.
Par lielāko motivāciju februāra mēneša studente atzīst, ka tā ir “ darba specifika, ir jāapzinās, cik
daudz drīkst veikt klientam” un “ kad mana kompetence beidzas un darbs jānodod ārsta rokās,
tāpēc jo vairāk prakses iegūstu mācību procesā, jo drošāk jutīšos strādājot patstāvīgi.”
Mēs esam droši, ka katrā profesijā ir savi iedvesmotāji. Pēc Lības domām, šajā profesijā tieši viņu
iedvesmo “ apmierinātie klienti, kas pēc vizītes aiziet smaidīgi un pateicīgi, tas rada lielāku vēlmi
pašizglītoties un papildus praktizēt.”
Daudziem noteikti rodas jautājums, kādas personiskās īpašības nepieciešamas, lai veiksmīgi
studētu un vēlāk strādātu skaistumkopšanā. Pēc Lības domām tā ir “neatlaidība, jo
skaitumkopšanas profesija visu laiku attīstās, līdz ar to konstanti ir jāseko līdzi jaunākajām
tendencēm. Lielos vilcienos ir nepieciešamas visas standarta īpašības, kas liek sasniegt izvirzītos
mērķus konkrētajā darba jomā- mērķtiecība, pacietība, uzņēmība u.c. Nedrīkst aizmirst, ka
kosmetologa darba specifika ir nepārtraukti kontaktēt ar cilvēkiem - līdz ar to jābūt atvērtam,
pieklājīgam un savā veidā jābūt psihologam, pie kura klientam atpūsties un aprunāties.”

Katram ir savi lielie mērķi dzīvē, un studijas ir kā vārti, caur kuriem ir nepieciešams iziet, lai tur
nokļūtu. Mēneša studente uzskata, ka “ lielākais sasniegums būtu savs salons, lai gan tas skan
klišejiski, tomēr tad es skaidri zinātu un justu, ka mans hobijs ir mans darbs, kuru varu lolot un
attīstīt pēc saviem ieskatiem.”
Vai Tu domā kļūt par skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, bet neesi drošs? Lības
ieteikums tiem, kuri vēl šaubās:
“ Kā jebkurai citai profesijai noteikti ir jājūt ar sirdi , ka profesija ir piemērota cilvēkam. Par cik
darbs ir ar cilvēkiem, kautrīgam un intravertam meistaram būtu grūti strādāt. Konkrētāku
padomu man grūti sniegt, es personīgi nevarēju sevi iedomāties nevienā citā profesijā, tāpēc
arī nolēmu mācīties kosmetoloģijas koledžā, un tas arī būtu mans ieteikums tiem, kas vēl plāno
mācīties šeit- vizualizēt sevi šajā profesijā un sekot savai intuīcijai.”
Pavisam drīz Lībai sāksies prakse, kas būs nākamais solis ceļā uz patstāvīgu darbu
skaistumkopšanā.
Mēs priecājamies par Lības neatlaidību, degsmi un entuziasmu un vēlam sasniegt visu iecerēto
un vēl vairāk šajā nozarē!

