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Tõendid viitavad, et Bitcoin on NSA loodud psühholoogiline 
operatsioon juurutamaks globaalset digivaluutat 

https://www.naturalnews.com/2017-12-10-evidence-points-to-bitcoin-being-an-nsa-
psyop-roll-out-one-world-digital-currency.html 

 
Mike Adams,  10. dets. 2017, https://www.naturalnews.com/ 

 
 

 
 
	

	
	

Ma leian, et lugejad, kes sellele artiklile satuvad, on piisavalt informeeritud ja ma 
ei pea selgitama ülemaailmse rahavahetuse ajalugu ja globalistide soovi luua üks/ 
ühtne maailma valuuta.  

 
Arvestades seda, on üha enam ilmne, et Bitcoin võib olla loodud NSA (Riikliku 

Julgeolekuagentuuri) poolt ja see käivitati "juurutamise" eksperimendina, et 
tutvustada avalikkusele digitaalset valuutat. Kui see on saavutatud, hävitatakse 
maailma fiat-rahad (praegu käibelolev raha/valuuta on fiat-raha, mille väärtuse on 
valitsus seadusega määranud) valitsuse ettekavatsetud võlgade kollapsiga (vt 
sündmuste jada allpool), seejärel asendatakse see valitsuse heakskiidetud 
krüptorahaga, kusjuures maailma lääne valitsused jälgivad kõiki tehinguid ja 
digitaalseid rahakotte. 
 
 
 

NSA matemaatikud detailiseerisid "digitaalse raha" kaks 
aastakümmet tagasi 

 
Milliseid tõendid toetavad seda mõtet? Kõigepealt vaadake seda dokumenti 

pealkirjaga: “Kuidas valmistada münti: Anonüümse elektroonilise sularaha krüpto-
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graafia.” See dokument, mis ilmus 1997. aastal – jah, kakskümmend aastat tagasi – 
kirjeldab üksikasjalikult Bitcoini krüptoraha üldist struktuuri ja funktsiooni. 
 

Kes koostas dokumendi? Ära šokeeru kui saad teada, et selle koostasid "riikliku 
julgeolekuagentuuri infoturbealaste teadusuuringute ja tehnoloogia büroo (National 
Security Agency’s Office of Information Security Research and Technology) 
matemaatikutest krüptograafid". 

 
Teisisõnu, NSA kirjeldab üksikasjalikult Bitcoini põhielemente juba ammu enne 

Bitcoini ilmumist. Käesolevas dokumendis on põhjalikult kirjeldatud Bitcoini 
protokolli, sealhulgas allkirja autentimise tehnikad, krüptomündi võltsingute 
kõrvaldamist tehingu autentimise kaudu ja mitmed funktsioone, mis toetavad 
anonüümsust ja tehingute jälitamist. Dokumendis kirjeldatakse isegi krüptorahaga 
hõlpsasti saavutatavat rahapesuga kaasnevat suurenenud riski. Samuti kirjeldatakse 
seda, et "turvaline räsimine" on nii ühesuunaline kui ka kokkupõrkevaba. 

 
Kuigi Bitcoin lisas sellele struktuurile kaevandamise ja jagamise peer-to-peer 

(tähistab või on seotud arvutivõrkudega, kus iga arvuti saab teiste jaoks toimida 
serverina, võimaldades ühist juurdepääsu failidele ja välisseadmetele, ilma et oleks 
vaja keskserverit) plokkahela tehingu autentimise süsteemi, on selge, et NSA uuris 
krüptoraha juba ammu enne seda, kui igapäevased kasutajad seda terminit kunagi 
kuulnud olid. Pange tähele, et selle isiku nimi, kellele usaldati Bitcoini rajamine, on 
Satoshi Nakamoto, kes kuuldavasti on endale reserveerinud miljon Bitcoini 
(https://bitslog.wordpress.com/2013/04/17/the-well-deserved-fortune-of-satoshi-
nakamoto/). Miljonid postitused ja veebilehed arutavad Satoshi Nakamoto võimalikku 
identiteeti ja mõnedes postitustes isegi väidetakse, et NSA tuvastas Satoshi 
https://bittox.com/2017/09/02/nsa-identified-satoshi-nakamoto/. Kuid veel üks tõe-
näoline seletus on see, et Satoshi Nakamoto on NSA, mis tähendab, et ta kas töötab 
NSA jaoks, või on see NSA poolt loodud sokist valmistatud nukust tegelaskuju NSA 
suure eksperimendi läbiviimiseks. 
 

 
NSA kirjutas ka Bitcoini poolt kasutatava krüptoräsi, et turvata kõik 

tehingud 
 

Lisaks faktile, et NSA on kirjutanud tehnilise dokumendi krüptorahast juba 
ammu enne Bitcoini ilmumist, on see agentuur ka SHA-256 räsi looja, millest sõltub 
iga Bitcoini tehing kogu maailmas. Nagu The Hacker News selgitab: "Bitcoini 
ausameelsus sõltub räsifunktsioonist SHA-256, mille on välja töötanud NSA ja 
avaldanud National Institute for Standards and Technology (NIST)."  
(https://thehackernews.com/2013/09/NSA-backdoor-bitcoin-encryption-sha256-
snowden.html) THN lisab: 

 
“Johns Hopkinsi ülikooli krüptograafiateadur Matthew D. Green ütles: "Võib 

oletada, et NSA tegi midagi SHA-256 jaoks, mida ükski välistest teadlastest ei ole 
tuvastanud, seega on võimalik, et nad võivad olla suutelised usaldusväärsete ja 
tuvastatavate toimingute abil tehinguid võltsima. Tõeliselt hirmutav on see, et keegi 
leiab meetodi kokkupõrgeteks SHA-256-s tõesti kiiresti ilma jõhker-liigkoormamiseta 
või suure hulga riistvara kasutamiseta ja saavutab seejärel võrgu üle kontrolli.”	
(https://motherboard.vice.com/blog/what-do-the-latest-nsa-leaks-mean-for-bitcoin) 
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Teisisõnu, kui SHA-256 räsis, mille NSA on loonud, on tõepoolest tagaukse 
meetod lahti muukida krüptimine, tähendaks see, et NSA saaks varastada igaühe 
Bitcoinid kui ta seda soovib. (Kutsuge seda "Nullpäevaks.") Sama artikkel, mille on 
kirjutanud Mohit Kumar, järeldab saladuslikult: "Isegi täna on veel liiga vara teha 
järeldusi Bitcoini kohta. Võimalik, et see kujundati alates esimesest päevast vahen-
diks, mis aitaks säilitada kontrolli maailma rahaliste varade üle." 

 
Ning selle väitega on Kumar tõepoolest komistanud suurema eesmärgi otsa: 

ülemaailmne rahavarustuse kontrolli alla võtmine, kuna fiat-raha süsteem pudeneb 
ja asendatakse globalistide poolt kontrollitava ülemaailmse digitaalrahaga. 
 

 
Arvate, et krüptograafia on kuulikindel? Arvake uuesti… 

 
Kui te arvate, et krüptoraha krüptograafia on turvaline ja kuulikindel, vaadake 

seda The Hacker News artiklit:	 Teadlased kräkkisid lahti 1024-bitise RSA 
krüpteeringu GnuPG Crypto Andmepangas, milles öeldakse: "Rünnak võimaldab 
ründajal avastada/eraldada salajase krüptovõtme, analüüsides mälukasutuse mustrit 
või seadme elektromagnetilisi väljundeid, mida seade kiirgab dekrüpteerimisprotsessi 
ajal." (https://thehackernews.com/2017/07/gnupg-libgcrypt-rsa-encryption.html) 
 

Pange tähele, et see on 1024-bitine krüpteerimissüsteem. Sama tehnikaga on 
võimalik kräkkida ka 2048-bitist krüpteeringut. Tegelikult kräkivad/rikuvad nutikad 
häkkerid krüpteerimiskihte igapäevaselt. Mõned neist krüpteerimiskihtidest kontrolli-
vad erinevaid krüptorahasid juba praegu. Kui te pole äärmiselt kõrgetasemeline 
matemaatik, ei saa te kindel olla, kas mõni krüptoraha on ka tegelikult häkkimis-
kindel. 

 
Tegelikult muutub kvanttehnoloogia väljakujunemisega iga krüptoraha 

vananenuks. Kui Hiinal õnnestub ehitada 256-bitine kvantarvuti, võib ta kõik 
maailma Bitcoinid varastada (pluss varastada enamiku riigisaladusi ja tekitada muud 
ülemaailmset kaost). 
 
 

Kümme sammu krüpto-türanniasse: globalistide "suur plaan" (ja 
kuidas see hõlmab Bitcoini) 

 
Kokkuvõtteks võib öelda, et globalistidel on üks võimalikest plaanidest kehtes-

tada kontroll kogu maailma rahavarustuse, säästude, maksustamise ja finantstehingute 
üle, sel ajal kui inimkonda orjastatakse. (Ja see kõik algab Bitcoiniga.) 
 

1) Jagada NSA poolt loodud Bitcoin välja, et avalikkust digitaalse valuutaga 
meelitada/erutada. 

2) Salamisi ette valmistada globalistide poolt kontrollitav krüptoraha, et saada 
omale positsioon. (J.P. Morgan, keegi teine?) 

3) Käivitada massiivne ülemaailmne false flag operation (libaoperatsioon), mis 
laseb põhja ülemaailmsed aktsiaturud ja saadab fiat-raha leekidesse. 
(Maaväliste sissetungi pettus, Põhja-Korea EMP rünnaku pettus, elektri-
võrkude terrorismivõrgustikud jne.) 
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4) Süüdistada mistahes poliitiliselt vastuvõetavat sobivat vaenlast (Põhja-Korea, 
"venelased", "väikesed rohelised mehed" või mis iganes...).  

5) Võimaldada fiat-raha laenupüramiidil kokku kukkuda ja hõõguda, kuni 
“lambakari” hullub (st Venezuela-tüüpi meeleheide, kui inimesed söövad 
prügikonteineritest). 

6) Fanfaarihelide saatel kuulutada välja kõikide fiat-rahade/valuutade asenda-
mine valitsuse poolt tagatud krüptorahaga ja näidata maailma valitsust kui 
inimkonna PÄÄSTJAT. Lubada meeleheitel avalikkusel oma fiat-rahadega 
kaubelda ametlike krüptovaluutade eest. 

7) Põlustada sularaha ja kriminaliseerida eraisikute kuld ja hõbe. Kõik muidugi 
turvalisuse nimel. 

8) Kriminaliseerida kõik mitteametlikud krüptorahad, näiteks Bitcoin, nullides 
sellega nende väärtuse piltlikult üleöö ja suunates igaüht maailma valitsuse 
krüptosse, kus NSA kontrollib plokkahelat (blockchain). Seda saab hõlpsasti 
saavutada, kui süüdistatakse mõne rahvuse või rühmituse libaoperatsiooni 
(maailmavalitsuse lavastatud false flag) sündmust (vt eespool), mida 
väidetavalt “terroristid rahastasid Bitcoini abil”. 

9) Nõuda kõikidesse rahatehingutesse sisseehitatud RFID- või biomeetrilisi 
tuvastamisi, et "autentida" globaalse (one-world) digitaalse krüptorahaga 
tegeleja. Saatana märk saab reaalsuseks. Keegi ei tohi ilma märgistamata süüa, 
reisida ega palka teenida. 

10) Kui on saavutatud täielik kontroll uue maailmakorra digitaalse valuuta üle, siis 
kasutada valitsuse poolt jälgitavat plokkahelat relvana, et jälgida kõiki 
tehinguid, investeeringuid ja äritegevust. Konfiskeerida osa kogu krüptorahast 
“automatiseeritud maksustamise” maskeeringu abil. Hädaolukorras, kui teie 
hoiused iga päev automaatselt vähenevad, võib valitsus isegi teatada “nega-
tiivsetest” intressimääradest. 

 
Kõige selle saavutamise korral saavad globaliseerijad nüüd lahti rullida/juurutada 

täieliku totalitaarse kontrolli kõigi eraelu aspektide osas, rakendades rahalisi 
blokeeringuid neile inimestele, kes kritiseerivad valitsust. Neile võib kehtestada 
pangakontolt automaatseid mahaarvamisi liikluserikkumiste, sõiduki numbrimakse, 
internetimaksude ja tuhandete muude rõhuvate maksude näol, mille on kehtestanud 
bürokraatia. Valitsuse kehtestatud automaatsete mahaarvamiste puhul ei ole kodanikel 
mingeid võimalusi peatada oma "raha" lõputut konfiskeerimist totalitaarsete büro-
kraatide ja nendele piiritult ustavate lakeide poolt.  

 
Mis tunded sul oma Bitcoini suhtes nüüd on? 
 

Tõlkinud Aigar Säde 
17.12.2017 


