
QFS
KVANTNI FINANČNI SISTEM 

NAŠA PRIHODNOST?



QFS

* Potencial za ekonomsko rast, 

tehnološki napredek, nacionalno 

varnost;

* Predstavlja neokrnjeno čisto 

integriteto pri prenosu sredstev od 

centralnih bank do ciljnih računov



QFS

Novo omrežje za prenos sredstev zavarovanih z 

realno vrednostjo; 

Nadomestil bo centralno nadzorovani sistem. 



PREDNOST QFS

Zaščita strank pred korupcijo, 

manipulacijo bančnega 

sistema ter zagotavlja 

izpolnitev obveznosti vseh 

vpletenih strani. 



QFS

Je popolnoma neodvisen 

od obstoječega 

centraliziranega sistema. Ta 

je popolnoma zastarel v 

primerjavi s QFS. 



QFS 

Ne smemo enačiti s 
kriptovaluto, vendar je 
del sistema tudi 
digitalna valuta, ki je 
pokrita s sredstvi 
(plemenite kovine). 



QFS 
- S svojo fotonsko tehnologijo 
nadomešča zastarel sistem. 

- Z resnično fizično overitvijo z 
GPS avtentifikacijo med 
pošiljateljem in prejemnikom, 
zagotavlja 100% finančno 
varnost ter transparentnost vseh 
imetnikov valut/računov. 



PROTOKOLI

Uvedeni bodo s QFS, tako da 

bo umetna inteligenca 

nadzorovala prenose in 

neodvisno nadzirala globalno 

finančno mrežo. 



UMETNA INTELIGENCA

- Vsakemu fiat denarju ali valuti 
bo dodelila edinstveno 
digitalno številko (QR kodo) na 
vseh računih po vsem svetu.  

- Določena bo tudi GPS lokacija 
med prejemnikom in 
pošiljateljem, tako da se bo 
zagotovila 100% varnost. 



KAKO BOMO UPORABILI NAŠA 
SREDSTVA, KI BODO ZAPISANA V QFS?

-



- Po vstopu v nov sistem bo umetna 

inteligenca vprašala po kreiranju „New 

security ID“. 

- Vsa sredstva iz obstoječih računov 

posameznikov se bodo prepisala v 

nov sistem QFS. 

- Tu ne bo nobenega pomešanja 

sistemov.

- Zadeva je popolnoma varna in 

računi so pod vašim nadzorom. 



- Nobena druga oseba ne 

bo mogla dostopati do vaših 

računov. 

- Banke so zdaj zastarele. 



Real Time Data

- Podatki se bodo zagotavljali v realnem času. 

- Vse stranke bodo prejele podatke 

neposredno na namizne spletne in mobilne 

odjemalce naenkrat. 

- Sredstva so GPS sledljiva za vedno in banke 

jih nimajo več pod nadzorom. 

- Konec je s korupcijo, ki se pelje preko 

centralnih bank



QFS in njegove značilnosti

- Je popolnoma neodvisen od obstoječih 

centraliziranih sistemov.

- QFS ni kriptovaluta. Po revalorizaciji 

(prevrednotenju) valut bodo vse suverene 
valute pokrite z realno vrednostjo in bodo 

imele stabilno vrednost. 

- Z aktivacijo QFS se končuje centralni bančni 

sistem, ki ga nekateri imenujejo, ogromno 

ljudi pa doživlja kot „dolžniško suženjstvo“



QFS in njegove značilnosti

- S svojo tehnologijo, ki jo uporablja 

zagotavlja 100% finančno varnost in 

preglednost za vse imetnike valut.

- Na vseh valutah, na vsak digitalni kovanec 
bo dodana unikatna številka. Ta številka bo 

kovanec spremljala po svetu. 

- GPS identifikacija : kdo, kdaj, komu, na 

kateri račun



QFS in njegove značilnosti
- Vodi ga umetna inteligenca, ki povezuje 

vsako finančno transakcijo, kjerkoli po 
svetu. 

- V QFS bodo transferirane samo z zlatom in 

srebrom pokrite valute.

- Vse valute na svetu bodo pokrite z zlatom 
ali sredstvi. 

- Nobena fiat valuta (gotovina) ni zakonita 

kot plačilno sredstvo, če se jo ne da jasno 

označiti za neteroristično ali ne izhaja iz 

neke pravne dejavnosti. 



GCR- globalna ponastavitev

- Valuta posamezne države bo imela enako 

vrednost kot valute druge države.

- Globalna distribucija premoženja, ki temelji 

na trgovini in suverenosti. 

- Vsak račun QFS po vsem svetu bo v izključni 

lasti imetnika, ne v lasti banke ali države. 



HVALA ZA POZORNOST!

www.polona-ajdic.si


