
 

 

 

 

 

 

 

Kohtuasi, mis on esitatud USA Riikliku Julgeolekuagentuuri 
(NSA) vastu, paljastab hirmutavalt palju erinevaid 

tehnoloogiaid ja programme, mis on disainitud inimesi 
kontrollima ja valvama. 

 

 

Järgnev dokument sisaldab tõendeid kohtuprotsessi jaoks, 
mis algatati USA kohtumajas Washingtonis, DC, John St 
Clair Akwei poolt Riikliku Julgeolekuagentuuri vastu, Ft 

George G. Meade, Marylandis (Tsiviilhagi 92-0449). John St 
Clair Akwei esitleb oma teadmisi NSA struktuurist, riikliku 

julgeoleku tegevuste patenditud tehnoloogiatest ja 
salaoperatsioonidest üksikisikute jälgimiseks.  
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1. NSA (RIIKLIKU JULGEOLEKUAGENTUURI)  MISSIOON JA SISERIIK-
LIK LUURETEGEVUS 

• Sideluure (COMINT) 

Kogu elektroonilise side täielik salastatus USAs ja maailmas, et kindlustada riiklik 
turvalisus. NSA-l, mis asub Ft Meade Marylandis, on olnud alates 1960-test kõige 
arenenumad arvutid maailmas. NSA tehnoloogiat on arendatud ja seda on rakendatud 
erakorporatsioonide, akadeemiamaailma ja üldsuse eest saladuses hoides.  

• Signaalluure (SIGINT)  

NSA signaalluure ülesandeks on arendada dekodeerimisprogramm elektromagnetvälja 
lainete sisse, et saavutada ümbruskonnas juhtmevaba sissetung arvutitesse ja isikute 
jälitamiseks nende kehades olevate elektrivoolude abil. Luuresignaalid põhinevad 
faktil, et keskkonnas kõik, milles on elektrivool, on ümbritsetud magnetvooga, mis 
kiirgab välja elektromagnetvälja laineid. NSA/DoD [kaitse osakond] on välja tööta-
nud patenteeritud digitaalse varustuse, millega saab distantsilt analüüsida kõiki 
objekte, kas siis inimeste tehtud või orgaanilisi, mis omavad elektrilist aktiivsust. 

  

• Siseriiklik luure (DOMINT)  

NSA on salvestanud kõike USA kodanikest. NSA kogub teavet USA kodanike kohta, 
kes võiks huvi pakkuda mõnele üle 50 000 NSA agendist (HUMINT). Need agendid 
on volitatud täitevvõimu korraldusega luurama ükskõik kelle järgi. NSA-l on alaline 
riiklik julgeolek terrorismivastaste seirevõrgustike kohtades. Selline valvevõrk on 
täiesti salajane ja varjatud avalikkuse eest.  

Üksikisikute jälgimine USAs on lihtsalt ja kulutõhusalt rakendatud NSA elektrooni-
lise seirevõrgustikuga. See võrgustik (DOMINT) katab kogu USA, hõlmab kümneid 
tuhandeid NSA töötajaid, ja jälgib miljoneid inimesi üheaegselt. Odavad tegutsemise 
tööriistad on tagatud NSA infotehnoloogiaga, kavandatud minimeerimaks toimingute 
hindu. NSA töötajad teenivad pool-riiklikel positsioonidel oma üksustes ning käivita-
vad eesmärke varjavaid ärisid (katteärisid) ja "seaduslikke" ärisid, et saaks teavitada 
luureüksust isikutest, keda nad soovivad jälgida. NSA üksuses töötajad on tavaliselt 
varjatud identiteetidega nagu nt sotsiaaltöötajad, juristid ja ettevõtete omanikud.  

• Üksikisikud on vahel jälitatavad sõltumatult tegutseva NSA personali poolt 

NSA töötajad saavad kontrollida sadade tuhandete inimeste elu USAs, kasutades NSA 
siseluure võrgustikku (DOMINT) ning katteettevõtteid. Toiminguid iseseisvalt läbi 
viies võib nendega minna mõnikord üle õiguspiiride. Pikaajaline kümnete tuhandete 
teadmatute kodanike kontroll ja sabotaaž NSA organisaatorite poolt on tõenäoline. 
NSA DOMINT suudab mõrvata USA kodanikke varjatult või läbi viia varjatud 
psühholoogilise kontrolli toiminguid, põhjustades isikutele diagnoosi – haige vaimne 
tervis. 
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2. NSA SISERIIKLIK ELEKTROONILISE VALVE VÕRGUSTIK  

Alates 1960-ndate algusest on arvutite maailmas olnud kõige arenenum NSA, Ft 
Meade’s. Teadusläbimurdeid nende arvutite loomiseks on hoitud NSA jaoks. Praegu-
sel ajal on NSA-l nanotehnoloogia arvutid, mis on kaasaja arvutitehnoloogia arengust 
ees 15 aastat. NSA hangib kogu USAt hõlmavat infot, kasutades edenenud arvuteid, 
mis kasutavad tehisintellekti jälgimaks kogu sidet, vahenditest hoolimata, võtmesõna-
de jaoks, mis peaksid äratama NSA agentide ja/või krüptoloogide tähelepanu. Need 
arvutid jälgivad kõiki sidevahendeid, millel on saatja ja vastuvõtja väljundid. USA 
täielik katmine on NSA signaalluure (Signals Intelligence – SIGINT) missiooni 
tulemus. NSA elektroonilise valve võrgustik põhineb seadmete kärjekujulisel paigu-
tusel, millega saab jälgida kogu elektromagnetvälja spektrit. See seadmestik on välja 
töötatud, ellu viidud ja salajane samal viisil nagu teised elektroonilise sõjapidamise 
programmid.  

• Signaalluurega kaugelasuva arvuti vusserdamine  

NSA hoiab silma peal kõigil personaalarvutitel ja muudel arvutitel, mida müüakse 
USAs. See on siseluure võrgustiku lahutamatu osa. NSA EMF (elektromagnetvälja) 
seadmeid saab häälestada raadiolainete väljasaatmisele personaalarvuti trükkplaadilt 
(samas filtreerides väljasaatmise monitoridest ja võimendi elektriringidest). 
Raadiosageduste väljasaatmine personaalarvuti trükkplaadilt sisaldab digitaalset 
informatsiooni personaalarvutist. Kodeeritud raadiosageduste laineid NSA seadmetest 
saab viia kooskõlla (resoneerida) personaalarvutite ahelatega ja muuta andmeid 
arvutites. Seega võib NSA saada traadita modem-stiilis sisenemise mistahes arvutisse 
riigis – järelvalveks või anti-terroristlikuks elektrooniliseks sõdimiseks.  

• Elektromagnetväljade tuvastamine inimestel järelevalve eesmärgil 

Isiku bioelektrilist välja saab avastada distantsilt, et jälgida isikuid, kus iganes keegi 
on. NSA krüptoloogid saavad spetsiaalsete elektromagnetvälja seadmetega distantsilt 
lugeda esilekutsutud potentsiaale (EEG-st). Nad saavad sisse muukida inimese aju-
seisunditesse ja mõtetesse. Isikud on seega täiesti eemalt jälgitavad. NSA töötajad 
saavad sisse helistada igasse isikusse riigis elektromagnetvälja luuresignaalide 
skaneerimise võrgu kaudu ja NSA arvutitega täpselt määratleda isiku asukoha ja 
jälgida isikut 24 tundi ööpäevas. NSA võib välja noppida ja jälgida ükskõik keda 
USAs. 
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3. NSA RAADIOELKTROONILISE LUURE (SIGINT) KASUTAMINE AJU 
ELEKTROMAGNETVÄLJA MÕJUTAMISEKS  

NSA raadioelektrooniline luure (signaalluure) kasutab elektromagnetväljaga aju 
mõjutamist distantsilt närvide seireks (RNM) ja elektrooniliseks aju sidekanaliks 
(EBL). Elektromagnetväljaga aju stimuleerimist on arendatud MKULTRA programmi 
raames 1950ndate algusest, mis sisaldas neuroloogilisi uuringuid kiirguse vallas 
(mitteioniseeriv elektromagnetväli) ja bioelektrilisi teadusuuringuid ja arendustege-
vusi. Tulemuseks on salajane tehnoloogia, mis on klassifitseeritud riikliku salaarhiivi 
järgi kui "kiirgusluure", määratletud kui "teave tahtmatust väljavoolust elektromag-
netilistest lainetest keskkonnas, selle alla ei kuulu radioaktiivsus ega tuumaplahvatus". 
Raadioelektrooniline luure (SIGINT) rakendab ja hoiab seda tehnoloogiat salajas 
samamoodi, nagu muid Ühendriikide valitsuse elektroonilise sõjapidamise prog-
ramme. NSA jälgib kättesaadavat teavet kõnealuse tehnoloogia kohta ja varjab 
teadusuuringuid avalikkuse eest. On tehtud ka rahvusvahelisi luure kokkuleppeid, et 
hoida seda tehnoloogiat salajas.  

NSA-l on omandiõigus elektroonikaseadmetele, mis analüüsivad inimeste elektrilist 
aktiivsust distantsilt. NSA arvuti-sigitatud aju kaardistamisega on võimalik pidevalt 
jälgida aju kõiki elektrilisi aktiivsusi. NSA salvestab ja dekodeerib isikute (sadade 
tuhandete inimeste) aju-kaarte riigi julgeoleku eesmärgil. Elektromagnetväljaga aju 
mõjutamine on salaja kasutusel ka sõjaväe poolt aju-arvuti sidelülina (sõjaväe hävitus-
lennuk, näiteks).  

Elektroonilise valve eesmärkidel saab elektrilist aktiivsust aju kõnekeskuses tõlkida/ 
teisendada isiku suusõnalisteks mõteteks. Närvide kaugseirega (RNM) saab saata 
kodeeritud signaale aju kuulmiskoorikusse, võimaldades häälsidet otse ajuga (mööda 
minnes kõrvadest). NSA operaatorid saavad kasutada seda salaja, et nõdraks teha 
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isikuid, simuleerides paranoilisele skisofreeniale iseloomulikke kuulmishallutsi-
natsioone. 

Isikuga ühtegi kontakti omamata saab närvide kaugseire (RNM) abil kaardistada 
elektrilise aktiivsuse isiku aju nägemis-ajukoorelt ja näidata isiku ajus olevaid pilte 
videomonitoril. NSA operaatorid näevad, mida järelevalvatava isiku silmad näevad. 
Võimalik on näha ka nägemismälu. RNMiga saab saata pilte otse visuaalsele ajukoo-
rele, mööda minnes silmadest ja optilistest närvidest. NSA operaatorid võivad salaja 
panna pilte järelevalvatavate isikute ajju aju-programmeerimise eesmärgil siis, kui 
isikud on REM-unes. 

• NSA operaatorite võimalused, kasutades närvide kaugseiret (RNMi) 

Raadioelektroonilise luure võrgustik USAs käivitati 1940te algusest. NSA-l, Ft 
Meade’s, on olemas tohutusuur mõlemapoolne samaaegne traadita RNM süsteem, 
mida kasutatakse isikute jälgimiseks ja kontaktivabaks kuulmise-nägemise teabe 
järelvalveks isikute ajudes. See kõik toimub nii, et isikuga pole mingit füüsilist 
kontakti. RNM on parim valve- ja sise-salaluure meetod. Kõne, 3D (ruumilist) heli ja 
alateadlikule tajule suunatud heli võib saata kuulmis-ajukoorele isiku ajju (kõrvadest 
mööda minnes) ning nägemis-ajukoorele saab pilte läkitada. RNMiga võib muuta 
isiku taju, meeleolusid ja motoorika (liigutuste) juhtimist.  

Kõne-ajukoore/kuulmis-ajukoore kanal on luureüksuste jaoks muutunud parimaks 
teabevahetussüsteemiks. RNM (närvide kaugseire) võimaldab täielikku kuulmis-
nägemise ajust-ajusse kanalit või aju-arvuti kanalit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RIIKLIKU JULGEOLEKUAGENTUURI (NSA) RAADIOELEKTROONI-
LISE SALALUURE (SIGINT) AJU-SIDEKANALI TEHNOLOOGIA 

NSA SIGINT saab kaugjuhtimise teel avastada, tuvastada ja jälgida isiku 
bioelektrilisi välju.  
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NSA SIGINTil on varaline võimalus jälgida eemalt ja mitte-sissetungivalt teavet 
inimese ajus digitaalse dekodeerimise poolt esilekutsutud potentsiaalide kaudu, mille 
sagedus on 30-50 Hz ja võimsus 5 millivatti, mida aju kiirgab välja elektromagnet-
kiirgusena. 

Neuronite aktiivsus ajus loob muutuva elektrilise mustri, millel on muutuv magnet-
voog. See magnetvoog saadab välja pidevalt 30-50 Hz, 5 millivatilise võimsusega 
elektromagnetvälja (EMF) laineid. Aju elektromagnetilises kiirguses sisalduvad piigid 
ja mustrid on nimetatud "esilekutsutud potentsiaalideks". Iga mõte, reaktsioon, 
motoorika juhtimine, kuulmissündmus ja visuaalne pilt ajus omab vastavat "esilekut-
sutud potentsiaali" või kogumit "esilekutsutud potentsiaalidest". Elektromagnetvälja 
kiirgumist ajust saab dekodeerida mõtete, piltide ja helide vooks isiku ajus. 

NSA SIGINT kasutab elektromagnetväljaga edastatud aju stimulatsiooni kui sidesüs-
teemi, et edastada teavet (samuti ka närvisüsteemi teateid) luure töötajatele ja et 
edastada teavet ka salaoperatsioonide isikute ajju (mitte-tajutaval tasemel). 

Aju elektromagnetvälja mõjutamine toimub nii, et saadetakse kompleksselt 
kodeeritud ja impulsiks muudetud elektromagnetilisi signaale, et käivitada 
kunstlikke potentsiaale (üritusi) ajus, moodustades niiviisi heli- ja kujutispilte 
aju närviahelates. Aju elektromagnetvälja stimuleerimine võib muuta ka inimese 
aju-seisundeid ja mõjutada mootorika juhtimist. 
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Mõlemapoolne samaaegne elektrooniline aju side saavutatakse distantsilt kuulmis-
nägemise teabe jälgimisega ning samal ajal edastades heli kuulmis-ajukoorele (mööda 
minnes kõrvadest) ja edastades ähmaseid pilte nägemise ajukoorele (mööda minnes 
nägemisnärvidest ja silmadest). Pildid ilmuvad kui ujuvad 2D (tasapinnalised) 
kinopildid ajus. 

Mõlemasuunaline samaaegne elektrooniline aju-side on muutunud CIA/NSA töötajate 
jaoks parimaks teabevahetussüsteemiks. Närvide kaugseire (RNM, kaugseire bio-
elektrilisest teabest inimese ajus) on muutunud parimaks järelvalve süsteemiks. Seda 
kasutab piiratud arv agente USA luure koosluses. 

5. [POLE PEALKIRJA ORIGINAALDOLKUMENDIS] 

RNM nõuab iga konkreetse aju piirkonna resonantssageduse dekodeerimist. Seda 
sagedust siis moduleeritakse (lisatakse/muudetakse infot sellel lainel), et peale suruda 
teave selles konkreetses aju piirkonnas. Sagedused, millele aju erinevad piirkonnad 
reageerivad, varieeruvad 3 Hz kuni 50 Hz-ni. Selles sagedusalas moduleerib signaale 
ainult NSA signaalluure (SIGINT). (Vt viimast joonist). Seda moduleeritud teavet 
saab ajju sisestada erinevate intensiivsustega alates alateadvuse tajule suunatust kuni 
tajutavale. Iga inimese ajul on ainulaadne kogum bioelektrilisi resonantse/sünkroni-
seeritud sagedusi. Heli teabe saatmine inimese ajju teise inimese kuulmis-ajukoore 
sagedusel tulemuseks oleks, et heli teavet ei tajuta.  

Hageja sai teada RNMist, olles kahepoolses RNM kontaktis Kinnecome grupiga 
NSAst, Ft Meade‘is.  

Nad kasutasid RNM 3D heli suunamist otse ajju, et ahistada hagejat alates oktoobrist 
1990 kuni maini 1991.  

Alates maist 1991 on neil olnud mõlemapoolne samaaegne RNM side hage-
jaga ja nad on kasutanud RNMi, et püüda hagejat teha tegutsemisvõimetuks 
ja takistada hagejat minemast võimude juurde nende tegevuse vastu hage-
miseks viimase 12 aasta jooksul. Kinnecome grupil on umbes 100 inimest 
töötamas 24 tundi ööpäevas Ft Meade‘is. Nad on ka aju-kruttinud isikuid, 
kellega hageja on ühenduses, et hoida hagejat eraldatuna. See on esimene 
kord üldse, kui eraisikut on ahistatud RNMga ja ta on suutnud kaevata 
kohtusse NSA töötajad selle luureoperatsiooni meetodi väärkasutuse pärast. 
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6. NSA TEHNIKAD JA RESSURSID 

Isikute kaugseire/jälitamine mistahes kohas, suvalise hoone sees, pidevalt ja kõikjal 
riigis. Süsteemi kõnealuste operatsioonide odav rakendus võimaldab NSA-l pidevalt 
spioneerida tuhandete inimeste järgi igas kogukonnas.  

• Närvide  kaugseire (RNM) seadmed 

NSA RNM seadmed loevad eemalt inimese ajus esilekutsutud potentsiaale (EEG-d) 
jälgitavatel üksikisikutel, ja nende seadmetega saab saata sõnumeid läbi närvi-
süsteemi, et mõjutada inimeste käitumist. RNMga saab elektrooniliselt identifitseerida 
üksikisikuid ja jälitada neid kus iganes USAs. See seade on ühendatud võrku ja on 
kasutatav siseluure operatsioonidel, valitsuse julgeoleku- ja sõjaväebaaside turva-
miseks, ning bioelektrilise sõjapidamise juhtudel. 

• Jälgijad ja möödakõndijad suurlinnades 

Igas piirkonnas töötavad kümned tuhanded isikud kui jälgijad ja naabruskonna 
töökohtade spioonid (mõnikord tahtmatult), jälitades ja kontrollides isikuid, kes on 
identifitseeritud NSA töötajate poolt kui varjatud kontrolli all olevad. 

Agendid, kes töötavad väljaspool kontoreid, neil on võimalik pidev suhtlemine jälgi-
jatega, kes on jälgimas NSA tuhandete isikute liikumist avalikkuses. NSA agentidel 
kaugemates kontorites on võimalik koheselt tuvastada (kasutades~RNM) suvalist 
avalikkuses märgatud isikut, ja kes on kontaktis jälgimise all oleva isikuga.  
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• Kemikaalide ja uimastite sisestamine elamutesse NSA salaja paigaldatud ja 
hooldatud plasttorustike kaudu. 

NSA-l on varustused, et sisestada elamus isiku kraanivette ja õhukanalitesse uimas-
teid (nagu nt uinutav gaas või ajupesule-kaasaaitavad uimastid). See on CIA 
farmaatsiapsühholoogia (psühhofarmakoloogia) harust väljakasvav haru. 

• Lühiülevaade mainitud USA (omandiõiguses olevatest) luure/anti-terroristli-
kust varustustest  

Statsionaarne spetsiaalne elektromagnetvälja seadmete võrgustik, mis suudab lugeda 
inimese aju EEGd ja tuvastada/jälgida üksikisikuid, kasutades digitaalarvuteid. Aju 
elektriline mõjutamine (ESB) elektromagnetvälja (EMF) signaalidega, mis pärinevad 
NSA signaalluurest (SIGINT) ja mida kasutatakse inimeste kontrollimiseks. 

EMF seadmed, mis koguvad infot personaalarvutite trükkplaatidelt dešifreerides 
raadioväljade kiirgusi, seeläbi saavutades traadita modem-stiilis sisenemise mistahes 
personaalarvutisse riigis. Kõik seadmed on peidetud, kogu tehnoloogia on üks suur 
saladus, kõik on teadusele teatamata (samuti nagu teadusuuringud elektroonilises 
sõjapidamises). Enamus avalikkust ei tea, et siseluure see meetod on täielikult ja 
põhjalikult kasutusel olnud alates 1980ndate aastate algusest.  

Toimetaja märkus: Üritasin helistada hr Akwei’le, et teada saada, milline oli tema 
kohtuasja tulemus. Ta ütles kindlalt, kuid sõbralikult mulle, et ta ei saa telefonitsi 
anda mingit infot selle asja kohta, ja pani toru ära. Hilisema sarnase pikkusega 
vestluse tulemuseks oli info, et ta ei soovi oma aadressi ega telefoninumbrit selle 
artikliga koos avaldada. Niisiis, kui me kuuleme võimalikke arenguid, siis me 
anname teile teada.  

George Farquhar, Project Freedom 

Aju elektromagnetvälja mõjutamise näide 
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COMINT - Communications Intelligence - Sideluure 
SIGINT - Signals Intelligence - Signaalluure 
DOMINT - Domestic Intelligence - Siseriiklik luure/Siseluure 
HUMINT - Inimeste luure 
RNM - Remote neural monitoring - Distantsilt närvide seire/Närvide kaugseire 
ESB - Electrical stimulation to the brain - Elektriline ajustimultsioon/Aju elektri-
line mõjutamine 
EMF - Electromagnetic field – Elektromagnetväli 
 

 
ALLIKAD 

  
Need allikad on avastatud alates detsembrist 1991, peale seda, kui hageja oli juba 
teavitanud võime (justiitsosakonda jne) avalikust korruptsioonist NSA töötajate poolt. 
Kui NSA töötajate suhtes ei võetud kasutusele vastumeetmeid, otsisin ma infot luure 
kogukonnaga seotud elektroonilise luuretehnoloogia kohta ja leidsin alljärgnevad 
väljaanded. 
  
The Body Electric: Electromagnetism and the Foundation of Life, by Robert Becker, 
M.D. Monitoring neuroelectric information in the brain ESB. (p. 265,313,318) 
Cross currents, by Robert Becker. Simulating auditory hallucinations. Remote 
computer tampering using RF emissions from the logic board. (p. 70, 78, 105, 174, 
210, 216, 220, 242, 299, 303) 
Currents of Death, by Paul Brodeur. Driving brain electrical activity with external 
EM; magnetophosphenes; Delgado. (p. 27,93) 
The Zapping of America, by Paul Brodeur. DoD EM ESB research; simulating 
auditory hallucinations. 
Of Mice, Men and Molecules, by John H. Heller 1963 Bioelectricity; probing the 
brain with EM waves. (p, 110) 
The Three-Pound Universe, by Judith Hooper. CIA EEG research; EEGs for 
surveillance. (p. 29, 132, 137) 
In the Palaces of Memory, by George Johnson. EM emissions from the brain; the 
brain as an open electromagnetic circuit. 
The Puzzle Palace, by James Bamford. Signals Intelligence; most advanced 
computers in the early 'sixties. 
The US Intelligence Community. Glossary terms at National Security Archives; 
Radiation Intelligence (information from unintentionally emanated electromagnetic 
energy, excluding radioactive sources). 
The Search for the "Manchurian Candidate", by John Marks. Electrical or radio 
stimulation to the brain; CIA R&D in bioelectrics. (p. 227) 
Secret Agenda, by Jim Hougan. National security cult groups. 
Crimes of the Intelligence Community, by Morton Halperin. Surreptitious entries; 
intelligence agents running operations against government workers. 
War in the Age of Intelligent Machines, NSA computer supremacy, complete 
control of information. 
Alternate Computers, by Time-Life Books. Molecule computers. 
The Mind, by Richard Restak, M.D. EEG Systems inc.; decoding brain EM 
emanations, tracking thoughts on a computer. (p. 258) 
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MedTech, by Lawrence Galton. Triggering events in the brain, direct to auditory 
cortex signals. 
Cyborg, by D.S. Halacy, Jr, 1965. Brain-to-computer link research contracts given 
out by the US government. 
Psychiatry and the CIA: Victims of Mind Control, by Harvey M. Weinstein M.D. 
Dr. Cameron; psychic driving; ultraconceptual communications. 
Journey Into Madness: The True Story of Secret CIA Mind Control and Medical 
Abuse, by Gordon Thomas, Intelligence R&D; Delgado; psychic driving with radio 
telemetry. (p. 127, 276, 116, 168, 169) 
Mind Manipulators, by Alan Scheflin and Edward M. Opton. MKULTRA brain 
research for information-gathering. 
The Brain Changers, by Maya Pines. Listening to brain EM emissions. (p. 19) 
Modern Bioelectricity. Inducing audio in the brain with EM waves; DoD cover-up; 
EM wave ESB; remote EEGs 
Magnetic Stimulation in Clinical Neurophysiology, by Sudhansu Chokroverty. 
Magnetophosphenes; images direct to the visual cortex. 
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