
Pe 30 decembrie 1989 a avut loc o conferință de presă la hotelul Continental, unde s-a anunțat 
înființarea Grupului de Dialog Social (GDS). Printre membrii fondatori se numărau Gabriel Liiceanu, 
Mariana Celac (sora lui Sergiu Celac, celebrul traducător al lui Ceauşescu, devenit ministru de Externe
în guvernul Roman și soția lui Mihai Botez, numit ambasador al României în SUA și la ONU), Mircea 
Dinescu, Stelian Tănase (activist UTC până în decembrie 1989, fiu de vice-preşedinte al Consiliului 
Judeţean), Alin Teodorescu (informator al Securității și agent al serviciului secret AVO al Republicii 
Populare Ungare, fondator și director al institutului de sondare de opinie - IMAS, ulterior șef al 
Cancelariei Guvernului Năstase, Andrei Cornea (fiul lui Paul Cornea, fost secretar al CC al UTC între 
1948-1954, cel care l-a dat afară de la catedra pe care o deţinea la Universitate pe George Călinescu 
pentru a-i lua locul) și alții. 
Pe 5 ianuarie 1990, la invitația lui Silviu Brucan, a aterizat pentru prima oară la București la bordul 
avionului personal, miliardarul american de origine maghiară George Soros. El a mers direct la sediul 
GDS, sediu repartizat de Brucan în numele FSN în fostul local UTC al lui Nicu Ceaușescu din Calea 
Victoriei 120, numindu-l pe Alin Teodorescu director al GDS și al nou înființatei fundații Soros, filiala 
România (al cărei buget inițial a fost de 1 milion USD). El a susținut totodată crearea unui săptămânal,
numit Revista 22, avându-l ca redactor-șef pe Stelian Tănase și înființarea pe lângă fundația Soros de 
multiple ONG-uri satelit, intitulate apărătoare ale drepturilor omului.
Pentru a deveni o forță, pseudo-elita intelectuală a lui Soros avea nevoie de un număr mare de indivizi
formați pe un anumit tipar care să-i servească interesele, evident cu viziuni, aspiraţii impuse din afară 
și limitate. De aceea, primul obiectiv trasat GDS-ului a fost acela de a fabrica lideri de opinie în 
mediile intelectuale, profitând de dorința acestora de după 1989, de a-și șterge trecutul de activiști 
PCR, prin lansarea în spaţiul social de mesaje nocive pentru poporul român. 
De subliniat faptul că Teoria dezinformării se referă la orice intervenție asupra elementelor de bază ale
unui proces comunicațional, cu scopul cultivării unui anume tip de reacții, atitudini și acțiuni ale 
receptorilor, (denumiți în mod generic ținte), dorite de un anumit agent social. Acest tip de acțiuni 
sunt create în mod obişnuit de organizații specializate, militare sau de spionaj. În mod normal, SRI și 
MApN, instituții capabile să sesizeze acest tip de război psihologic dus împotriva populației 
neprotejate, ar fi trebuit să intervină, dar n-au făcut-o.
Următorul obiectiv propus de Soros a fost acela de a crea ”releele”, adică indivizii și instituțiile utile 
subordonate (în principal presa) în amplificarea și programarea mesajelor care constituiau conținutul 
dezinformării. În jargonul împrumutat de la experții americani ai lui Soros, tehnicile de influenţare şi 
manipulare s-au numit "profilare". Profilarea realizată pe toate canalele media și educaționale, plecând
de la nivel de individ, extinsă la grupuri mari de oameni, pe toate nivelurile ierarhice, a avut ca 
rezultat inducerea unor reflexe condiţionate. Sistemul educațional și social format în jurul idiotului și 
nu al omului inteligent responsabil a transformat generațiile de copiii români de după 1989 în oameni 
obedienți care vor căuta îndrumători pentru tot restul vieții lor, incapabili să-şi ia propriile decizii, 
oameni pregătiţi pentru a fi conduși, oameni iresponsabili dacă sunt lăsați de capul lor. 
Populația României, supusă acestei profilări, a ajuns azi să reacţioneze exact aşa cum a fost 
programată, nefiind capabilă să reacționeze împotriva celei mai mari enormițăți, dar negând în 
continuare existenţa programării ca rezultat al ”profilării”. Rezultatul cel mai palpabil a fost 
realegerea cu 66% din voturi a surogatului de președinte, Klauss Iohannis, intrarea în Parlament a 
analfabeților funcționali de la ONG-eul sorosist numit USR, restrîngerea dictatorială a drepturilor 
cetățenești, pe motiv de pandemie, prin decretele ”românului” Raed Arafat.


