
In 2022 zal de belangrijkste strijd zijn tussen China, de Verenigde Staten van Amerika, de ene dag, de 

president, Joe, de andere is een gympie, de NAVO, China heeft voor de eerste keer het doel gesteld, 

en als de vijand, voor de eerste keer na de Verenigde Staten, ons gewicht is niet langer uit het 

Midden-Oosten. Hier zullen we onze diplomatieke problemen oplossen, we nemen op twee plaatsen 

op, één is correct Tegen Rusland, er zijn een paar dingen die het proces tussen China zullen bepalen 

en Amerika, tegen China. Eerst, kijk, prik, ik zal nu opstaan, ik zal het je laten zien, ik zal ernaar kijken, 

ik hou van de pasta, als je het van hier wilt, maar nu hebben we gepraat met prik , maar natuurlijk, 

na de grappige wereld, de Verenigde Staten van Amerika en China Is er een systeemoorlog tussen 

het Chinese model en de economie zal zelfs Amerika's open samenleving herstellen democratie 

kapitalisme zal herstellen het gaat in zijn schaduw er is een oorlog maar de schapen ben ik normaal 

rood mijn leraar, dus ik merk niets rood naast je ik laat zien dat het nachtkastje doorgaat of eindigt 

dan kijk nu helemaal naar rechts ik De eerste vergadering van het Clans-bestuur was hier. Dat het 

nuttig zal zijn voor de Chinese president om hier niet te kijken is toeval, denk ik, hij zegt dat het zal 

worden gesloten in het kader van het rauwe frequente nulgrappig beleid voor 2022 jaar. Maar ik zal 

een beetje de reden zijn. De reden is dat we alleen komen voor sterke Amerikaanse betrekkingen. 

heeft de keuze om opnieuw te spreken . Er zijn veel verschillende toepassingen. Even later moet de 

knop worden gemaakt, iets later zijn expansionistische microscoop microscoop is nu het nieuwe 

oorlogsgebied in de wereld, alleen met een microscoop Zodat de vijand kan worden gezien met een 

microscoop . We wachten, het wordt leuk, nodig biologische oorlog uit, de reis praat over oorlog, dit 

gaat weer verder, modeleraar, spuiten, hetzelfde verder, de andere kant, de problemen zijn 

hetzelfde, kijk, er zijn satellieten, daar is nu een oorlog in de ruimte op de satelliet, 21. Ja, China in de 

21e eeuw heeft 2015-normen China zegt dat ik op het gebied van telecommunicatie de standaard zal 

zetten in de digitale wereld. In de industriële revolutie heeft het Westen Amerika's normen, zelfs alle 

stopcontacten hebben dezelfde standaard, nietwaar?In China, zegt hij, stond de vierde industriële 

revolutie onder controle van het westen, de vierde is het normale industriële product, zullen mijn 

boeken geldig zijn? Het zal geldig zijn, de wereld zal produceren in overeenstemming met de normen 

die ik heb geproduceerd De oorlog is nu deze 5G-technologie leidt hier Kunstmatige intelligentie-

technologieën leiden deze nieuwe in de ruimte met satellieten wire space argument het weerspiegelt 

de overmaat, meneer, dus precies op 5, het is tegen de eetbare energie hier. Hier weer, tegen de 

microscoop, hier, tegenover de extreme spuit hier en Joe voor de heer, luister naar de tuinman op de 

boerderij, wat is rechtsboven, we zijn verliefd. Ja, Amerika met hoge inflatiecijfers in de laatste 30 en 

106' in oktober Hij ging eroverheen, kijk goed, wat zie je onderaan, de meeste Aydın zullen vragen 

naar het einde, ha, inflatie weer 1 2 3 Omdat dit waarschijnlijk kris one is, dus ik kan die belangrijkste 

determinant hier niet zien omdat ik je niet een beetje binair kan zien Ja codering Ik zeg dat omdat ik 

het niet kan zie de Droid DNA-viering Het zou waarschijnlijk intens moeten zijn. Crispi Tomorrow was 

zeker nu iets Ping verklaarde dit jaar de oorlog aan twee open kapitalismen, hij zegt dat we het 

kapitalisme moeten gebruiken in de overgang tussen staatskapitalisme en socialisme, met mahonie-

socialisme in het algemeen. Nu hij heeft de afgelopen 20 jaar rauwe Pitbull gebruikt. zijn lelijke vlees 

heeft de rem erop gezet nu zei hij een beetje situatie Het maakt niet uit of we leven of niet, het is er 

genoeg voor gegroeid. Er is een markt gevormd. Maar nu is het tijd om de kwelling te delen, zei hij, 

laten we hem helpen, hij kreeg 14,5 miljard dollar betaald, het geld begon, Jack ma heeft zijn eigen 

verwachting voor de snelheid van de dingen, we zullen laag worden 106 zegt de verwachting van de 

wereld op 5 procent, maar China doet dit expres, wat is het waard, als we het niet onder strakke 

controle kunnen houden nu, zegt hij, we zullen iets tegenkomen wat je later niet verwacht, zegt hij, 

nu hebben grote bedrijven een monopolie in de wereld, hij nam de controle over in china, het punt 

is, je jeep is uit nee, de grote communistische partij hier zal gehoorzamen, het doel van de handel Hij 

zei: "Je zult gaan om het welzijn van de mensen te delen, het is dienst", zei hij, "Je zult gaan om het 



welzijn van de mensen te delen met behulp van de zware belasting in het sociale project, probeer het 

te laten zien 

 


