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PrefatS

E o pl[cere sd imi exprim g6ndurile cu privire la Andreea gi Alina. Cele doud

avocate au lucrat foarte serios pentru a-qi dezvolta tn business qi o niqS in RomAnia.

Iar in timp ce lucrau in domeniu, au reuqit sd iqi continue educafia in domenii nelegate

de avocafur[, sI se dezvolte gi sd iqi creeze viala aqa cum gi-au dorit-o.

Dacd eqti avocat sau ai o profesie legati de avocatur6, trebuie s[ citegti aceasti

carte - din mai multe motive. Autoarele au o experien![ bogat5 qi indelungatl in

profesia legald. Sunt unice: nu doar pentru cE sunt gemene identice qi lucreazl

amindoud in domeniul juridic, ci gi pentru cI au curaj, dau dovadd de pasiune qi

creativitate..., calitAli care anjucat un rol semnificativ in cdutarea gi deschiderea unei

cii noi in gdndirea qi profesia de avocat.

A6adar, care este aceast6 cale? Este una pe care mu[i o cred imposibil[ qi prea

@rte de realitate pentru ca un avocat s5 o ia in serios..., deqi, exact din acest motiv,

poaE cn tu ar trebui s5 o faci.

Cercetarea, timpul qi precizia pe care Andreea gi Alina le-au dedicat pentru a scrie

x€asta carte pot stalabaza unei migcdri de care ar putea beneficia profesionigtii din

&meniul legal - mai noi sau mai vechi. NiciodatE nu a mai fost publicatd o lucrare

d de provocatoare pentru un domeniu care a r[mas tradilional de-a lungul istoriei.

Conceptul este simplu, insl foarte putemic Ai are paqi uqor de urmat qi de in{eles.

hvrocarea cititorilor este legati de entuziasmul qi de modul in care se vor l[sa

rftmpgi - sau nu - in acliune qi in a deveni diferifi.
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Nu sunt multe cSrfile care i,ti pot schimba via[a, dar aceasta este! intrebarea pe
care kebuie s6,ti-o pui este ,,sunt preg6tit?"... Faptul c[ citeqti aceste rflnduri s|lgereazil
c[ eqti.

John Thompson,

Corporate Consultan! Metropolis - UK



Capitolul L
Unici gi diferili

Suntem cu tolii unici gi diferili.
$i, astfel, se poate spune c5 ne asem5ndm...
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PRIMII PA$I PE SCARILE TRIBUNALULUI.

IN IOS 9I IN SLIS...

Imi aduc aminte, ca acum, de ziuain care am p[git pentru prima oarl in vialamea

pr sc[rile tribunalului.

Era o zi de vard, iar eu - o fetife destul de introvertitS, plinl de emolii qi incerclri

interioare. imi amintesc chiar qi micile detalii,de la hainele pe care le purtam (o fusti16

alba gi o bluzl rogie) pdnl la m6ng6ierearuzelor de soare, singurele martore la ceea ce

Eiiam, cu adevdrat, ?n forul meu interior.

Era ziua in care eu gi sora mea geamdnl mergeam la tribunal pentru a alege cu

"-ine t,rem sE rdmAnem dupb divo(ul pdrinlilor nogtri...

Urcam scSrile cu pagi qov6itori, care pireau cd vor mai degrabl s[ dea inapoi cu

iier''are treaptE, imi afintisem privirea in p5m6nt, de parc6 eu eram responsabil[ de ceea

;t se intdmpla. $i adevdrul e cd mi simleam cu adevdrat responsabil[ pentru viafa

ririntilor mei.

.\junsd, timidS qi cutremuratil, la cap[tu] scdrilor, am fost int6mpinatl de un

:.irbat necunoscut. Mi s-a p6ru| atunci, un ,,om mare", un om riu, foarte dur gi serios,

;rie a fhcut sd inghe,te inima in mine de indati ce a deschis gura. Era avocatul mamei

:tle. M-a intrebat: ,,Ce vrei s5 te faci cdnd vei fi mare?"

in momentul acela, s-a produs in mine un cutremur interior, sufleful meu a fost

iot pe sus de vdntul rece pe care cuvintele lui il iscaserS, aidoma unei frunze la
'.illirea toamnei. M5 simfeam gi mai responsabilS, m[ sim{eam qi mai confuzl. Pe de o

:erte. md aflam acolo pentru a lua o decizie hotdr6toare pentru ceea ce urma sa

rsernne viaja mea gi cea a pirin{ilor mei. Pe de altd parte, eram tratathca un copil care

ir-,c5 nu $tie ce vrea sI facd in via!6 gi pusi atunci, pe loc, sd ia o decizie de ,,om mare".

!- >i :ora mea eram cele care dSdeau verdictul intr-o situafie atdt de complicatl qi de

.e*rrlitoare penku sufletele noastre qi ale pirinfilor nogtri. Era vorba despre ruperea in

Alina Maria $erban o Andreea Oana $erban
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dou[ a ceea ce, pdnd in acel moment, fusese visul implinit al oric[rui copil - de a

creqte al[turi de pirintii s[i. Iar acest vis se dovedea, acum, un castel de nisip pe care

ape pline de amaril nlruiau. Erafamilianoastr[....

Am rlmas o clipi fhr[ rlsuflare... incercam din toate puterile s6-mi st5p6nesc

lacrimile. in cele din urm[, cu o voce pe care nici eu nu o recunogteam, am spus tare gi

r[spicat: ,*{vocat! Avocat mI voi face cdnd voi fi mare".

M[ uitam drept in ochii birbatului care sim{eam c[ imi furI mama din cuibul

nostru. Simfeam mult[ furie, o cumplitE str6ngere de inim[ qi durere. Dar, gi mai mult,

simfeam o mare hotirdre de a face tot ceea ce frebuie pentru a-mi atinge visul acesta,

schilat intr-un moment de suferinp. Era un vis creat din energia durerii noastre, un vis

alcituit acolo, pe scirile tribunalului, pe care inc[ nu il sim(eam al meu.

Erazitain care eu gi sora mea am ales cu cine vom rlmdne.

Era ziua cdnd am consemnat, in jurnalul meu, verdictul asupra viitoarei mele vieli

profesionale.

Dar era gi ziua in care sora mea, Andreea, renunta la visul ei din copil5rie: acela

de a deveni creator de mod6. Andreea a r[mas al[turi de mine; impreun[ am depigit

momentele de durere gi am pomit pe o nou[ cale, descoperitii atunci, pe scdrile

tribunalului.

Am scris apoi, in jumalul meu, cum va fi via,ta mea de ayocat, pdndla cele mai

mici detalii. Urma s[ devin un avocat de succes, s[ am propriul meu birou de

avocaturl, si cllitoresc, sE vorbesc multe limbi sfriine...

Exact dup[ zece ani de la acel moment m[ aflam pe scaunul din piele rogie de la

biroul meu, in care md simfeam importanti gi impliniti. Erazinin care eu gi sora mea

ne-am deschis propriul birou de avocatur[. A fost startul in maratonul carierei noashe.

$i chiar a fost un adevdrat maraton, c[ci inci din prima zi amluat totul in serios, cu

cea mai mare responsabilitate. Lucram, sfudiam, ne ciutam clienfi, eram numai noi

doui gi f6ceam pi munca de avocat, gi munca de secretariat.

Totul p6n[ in acea zi de august in care viafa noastrd s-a schimbat. Desigur, nu

gtiam incl acest lucru, aga c[ am decis sI plecim penfiu o slptiimin[ in Grecia, in

vacant5. Luaserim bilete pentru Santorini.

Alina Maria $erban . Andreea Oana Serban
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Am ajuns in Atena, de unde urrna ca, peste doui zlle, sd ne imbarcdm pe vaporul

e urma sd ne ducl in celebra insuld. Am primit ins[ un telefon de la un bun prieten

;ne gtia cI ne aflam in Atena gi care ne intreba dacl vrem sI ne intdlnim cu un avocat

;rre ar avea nevoie de o colaborare in Romdnia. Am rlspuns afirmativ. Era, mai

dEgaba" un ,,da" incongtient, plin de entuziasmul oriclrui inceput. Era ins[ qi

rA:punsul la promisiunea pe care ne-o frcuserim nou[ inqine pe sclrile tribunalului, cu

.ne ani in urmd.

\u gtiam acest lucru pe atunci, ins6, in timp, am in{eles c[, atunci cdnd spui ,,Da"

re er.a automat spui ,,Nu" la altceva...

int^amplarea s-a transformat intr-o istorisire antologic[. Plecaserdm in vacan[i.

Fnn urmare, nu aveam cu noi haine potrivite pentru o intAlnire oficiald. $tiam c[, in
profesia noastrS, linuta este foarte importanfl: trebuie sd fie serioasd, sobrd (culori

inchise, frr[ imprimeuri, pantofi, coafurd adecvati, atitudine). Am reuqit s[ punem

nryede la punct gi acest aspect.

A doua zi,la ora 12, aveam programatd int6lnirea cu pricina. lin minte ca astizi.

Era prima noastrl intilnire cu un avocat striin, gi nu cu unul oarecare: era vorba

d*pre un confrate de renume, care lucra pentru unul dintre birourile foarte cunoscute

,+m Atena.

\{ergeam pe una dintre stridu{ele centrale ale capitalei elene cu pagi timizi. Parc5

Mlteam fiecare piatd a trotuarului incadrat de florile portocalilor ce parcd ne dddeau

f "r.i mult curaj.

Srmleam inhe noi energia a doi jucitori de tenis la dublu, care mergeau s6-gi

iaribeasci adversarul.

Ajunse la biroul avocatului, suntem invitate in sala de conferinfe, populatd doar

& *ermele vechi din lemn, martore t[cute a nenumlrate istorii gi secrete. Am auzit,

ry.'r- pa;ii fermi ce se indreptau cdtre locul in care ne aflam. Simfeam o stare de

rysrranta de parcd totul nu era dec6t deznodimintul firesc al momentului decisiv de

h,rirr crrurl pdrinlilor noqtri.

Am ftcut prezentErile cu foarte multi incredere de sine, degi sufletul ne era uitat

r@L pe dulapiorul cu p[puqi din camera noastri de copii.

Alina Maria Serban . Andreea Oana Serban
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Ni s-au pus multe infiebiri la care rispundeam cu aceeagi dozA de siguranfe gi
increderc' Avocatul ne-a povestit despre un proiect legislativ intemafonal qye unna
sipomeasci din Romdnia gi carepenfiu noi era o noutate absolutii. Eravorba despre o
parle a legislatiei in care nu intraserrm niciodatii. Dupi ce qi-a terrninat disc,rsul,
avocaful grec ne-a intrebat, cu o figurI asertivS, daci putem sE ne asumim aceastii
sarcintr 9i dacn ne pricepem sr faceur astfet de proiecte. Fare sr mi uit la sora mea, de
pmci scaunele noastre exau conectate intre ele, am rispuns alituri de e4 la unison, un
,da"plin deincredere.

cu privirea omului care ?9i aduce aminte cu nostalgie de inceputul propriei
cariere' avocatul sfi[in ne-a dat impresia c[ se bucur[ si fi gisit pe cineva care s6-i
rezolve problema gi care, pe deasupra, si fie serios, congtiincios gi responsabil. Aceste
caract'eristici noutr nu ne lipseau. Ni Ie asumasertm dej4laacel moment al deciziei.

Dupr ce gi-a aprins o figad gi ne-a privit mai bine, ne-a spus: ,"Dq e bine, dar
existii o problem[". Dupi o pauza gi un oftat adfuc, ne-a spus c[ proiectul trebuia
terminat foarte repede. ,Reusitr si-l facEi si fie gata p6nr la sfiirgitul lunii?,, Era o
lucrare caxe ar fi luat cel pufn o lun[ de lucru intens, firI a mai socoti lipsa noast,l de
experien{i in acel domeniu qi faptul cE ne aflam la inceput de carier6.

Duptr ce am luat gi noi o pavn6 am rispuns cu aceeaqi sigurantE bine-cunoscufur

,da"' Avocatul a dat m&ra cu noi ftr[ alte intrebdri sau comentarii, urmand ca a doua
zi s[ ne himitii un e-mail cu toate detaliile gi condiliile de colaborare despre care nici
micarnu vorbiser6m.

C6nd am iegit din birou am avut sentimentul cr soarele ne agtepta mai aproape de
prm6nt. sim{eam ctrldura acelei zile de varE a$a cum nu o mai simfiserim p6nr atunci.
Ne-am uitat una la cealaltii gi ne-am intrebat ,,ce facem, ne intoarcem acasi?,, A doua
zi avearr biletul pentru Santorini. De fapt, intrebarea era de prisos. Am6ndou6 gtiam
ctr vom Iua hotrrirea de a renun{a la cilrtorie pelrtru acel proiect care s-a dovedit a fi
lnceputul carierei noastre de succes.

Iatii cum am refuzat o vacanp gi am cdgtigat o carierr! Am luat o decizie gi qtiam
cr nu e vorba despre o simplr d*iire,ci despre ceva mai mare, mai important; gtiam
ci gi mai mult ne agteaptii in continuare.

E AIina Maria $erban . Andreea Oana terban
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Astlzi, exact dupd al{r zece ani, ne aflim pe alte scaune, intr-un cerc, inconjurate

de colegi. Sunt colegii nogtri de la,,$coala de formare in psihoterapie integrativl". Ne

aflim aici pentru a ne deschide qi ultimele ,pdmilrf'interioare, rlmase inchise atunci,

demult.

Este momentul in care, in sftrqit, putem si ne reevaluim succesul gi putem sl
privim in urml spre tofl aceqti ani in care am urcat pe sclrile necunoscutului gi in care

m cobordt pinl in cele mai ad6nci stiri de congtientizare profundi a sinelui, dar gi

p&ti in unghiurile cele mai ascunse ale profesiei noastre.

DupI multii analizl gi dezvolare personalS, am reuEig impreuni cu sora mea, si
descoperim gi s[ glefuim acel diamant pe care orice persoani il plstreaz[ in interiorul

ser.

Aqa s-a niscut aceastii a doua carte, care pentru noi reprezinti rodul misiunii pe

cre ne-am asumat-o: aceea de a impnrt5Ei toate acele lucruri care ne-au adus succesul,

& gi de a oferi idei, tehnici qi instnrmente care intr-adev5r ne-au ajutat pe acest drum.

Aqa s-a ndscut gi ,,I\detoda DFL", o metodi accesibili oricSrui avccal care doreg&e

ti frce diferen{a in via{a sa, pentm sine, dar gi pentru clien,Li sii, sA tr[iascI mai

itlinit 9i se c6qtige mai mult firI stres.

Am avut curajul si crelm aceasti metodI dupd ce, in anul 20ll, am lansat primul

F*u pentm avocafi, intitulat,].awyer Coaching", atAtlaBucuregti, cdt gi la Milano.

Tcrimonialele acelor colegi mre au participat la cursurile de noi, gi clrora

b ntsrmim din nou pe aceas6 cale, ne-au dat curajul sd incepem si lucrlm in anii

--fr. la ceva mult mai avansat la o metodi pe care am numit-o ,Metoda DFL".
6, qi eq gi sora mea profeslm in Baloul Bucuregi gi tn cel din Milano, gi ne

in continuare de activitiifile de coaching pentnr avocali, pe car€ ne propunem

- ritllm sI implementeze aceasti metodi in profesia lor, lucrdnd totodatii pentru

unor anumite shat€gii care le saboteaze mrmca gi care nu-i lasl si fie mai

dmft sunt ast[ir.

hpd ce, in anul 2012, an publicat cartea ,,Unici gi diferi{i", ne-am hotirdt sI
gi orsurile ,,Faculti,tii de Psihologie gi Formare ?n Psihoterapie Integrativd".

hrlm foarte mult de aceastii alegere, deoarece am fost dintotdeauna pasionate

gi studierea psihicului urmn.

Alina Maria gerban. Andreea Oana Serban
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Am considerat cd toatil aceasti investifie in dezvoltarea personal[ ne poate ajuta

foarte mult in profesia noastrl de avocat. Consider[m cil a ft avocat nu echivalgaz[ cu

statutul de angajat al clientului, ci mai degrabl cu cel de persoanl pe care oricine poate

conta la greu. De multe ori, clienlii nogtri se aqazd pe scaunul din fala noastri cu

sentimentul pacientului care apeleazS la sprijinul unui psihoterapeut. Noi, avocafii,

ffebuie si gtim sd frm mai mult decdt un avocat, si fim consultanli qi psihologi, dar,

mai inainte de toate, s[ fim cu adevlrat oameni.

Am conceput aceasti carte ca pe un ghid al unui model de avocat diferit

(,*A.vocatul DFL'). Ea este scrisi cu scopul de a te ajuta sd profili c0t mai mult de pe

urma practicirii acestei profesii, in acord deplin cu viafa ta personalS.

DFL este acronimul lui ,,Different Lawyers" (,,avocafii diferif'). Cititorii nogtri

vor putea g[si, in paginile c[r!ii, acronimul DFL sau sintagma ,,avocatul DFL".

De ce ,,Diferit"? Pentru cl este vorba despre acel avocat care doreqte din toat5

inima sd faci diferen(a, sd se diferen[ieze de ceilal,ti prin tot ceea ce il face unic. Te-ai

intrebat de ce unii au succes, iar a$i nu? Despre asta este vorba at6t in cartea noastr6,

cdt gi in activit[1ile noastre de coaching.

Cartea este rezultatul experienfei noastre, deopotrivd profesionale gi personale, gi

s-arputea spune c[ eaface parte din ceea ce suntem noi astizi. De aceea ne-arpl[cea

ca lectura ei s[ te ajute gi pe tine s[-fl desf[qori activitatea inh-un mod diferit. A fi

avocat reprezirrfil doar o parte din viala ta, iar felul in care ifi indeplinegti rolul

profesional poate provoca plScere sau durere, poate fi in favoarea sau in defavoarea ta.

Suntem incredinlate cI aceasti carte te poate ajuta s[ te bucuri intr-o mai mare

misuri de activitatea ta profesionali, cI poate sI te motiveze sd dai tot ce ai mai bun

ca specialist nu doar pentru perspectiva cAqtigului material, ci gi pentru satisfacfia ta

personali. in urmdtoarele capitole vom explic4 pas cu pas, cfiteva dintre secretele

acestei profesii qi vom ardta cum credem noi cI poate fi a practicati in armonie cu

tine insuli, dar qi cu ceila[i.

Misiunea pe care ne-o propunem este s[ ii provoclm pe colegii noqtri avoca,ti (dar

nu numai, intrucit cartea se poate dovedi un instrument util qi specialiqtilor din alte

domenii de activitate, in care lucrul cu oamenii are un rol esenfial) s[ devind conqtien{i

inte de a fi responsabili pentru clienfli lor, pentru cauze sau situalii anume,c6, ina

E Alina Maria 9erban. Andreea Oana Serban
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trebuie si fie responsabili pentru calitatea vie,tii lor (dup6,parametri" precum feicke,

succes, s6n[tate sau vitalitate) gi sl le oferim un model pentru activarea intregului lor

poten{ial.

Dupd aproape 20 de ani de practicd in avocatur6, cu propriul nostru birou inci de

h inceputul carierei, am inteles c[ avocatul are dreptul qi posibilitatea de a-qi exercita

profesia in deplinl liniqte interioard gi in acord cu valorile sale.

in societatea de azi existi o arnrmitil percepfie a avocatului, inflienlatl de idei

peconcepute qi etichetiri, percep,tie care distorsioneazlimaginea acestuia in conqtiinfa

Fflicn. Considerlm c[ o recuperare a imaginli profesiei de avocat este extrem de

rcsara, insd imaginea in sine nu trebuie sd sebazeze doar pe strategii de marketing,

d pe schimb[ri reale la nivelul calit5;fi vie,tii personale gi profesionale a avocatului

mlemporan.

Am avut in cariera noastrl un moment in care am simfit nevoia de a ne opri qi de

3
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