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Lời tiên tri Mỹ sẽ chìm trong biển lửa 

vào năm 2014? 

07.01.2014 | 19:25 PM 

Thế giới 

 

Mới đây nhất, "nữ hoàng chiêm tinh" người Ai Cập, Joy Ayad lại đưa ra 

một lời "tiên tri sấm sét", nước Mỹ sẽ bị nhấn chìm bởi một siêu núi lửa 

và diệt vong vào năm 2014 !  

 

Những nhà tiên tri nổi tiếng thế giới từng đưa ra rất nhiều dự đoán về vận 

mệnh của thế giới trong tương lai. Không ít kịch bản về "ngày tận thế" đã 

được dựng lên khiến cộng đồng dân cư toàn cầu nơm nớp lo sợ, thế 

nhưng đến nay vẫn chưa tiên đoán nào thực sự ứng nghiệm. 
 

Joy Ayad là ai, khả năng "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý" của cô 

đáng tin đến mức nào?  

 

Tiên đoán rợn người của "nữ hoàng chiêm tinh"  

Không có nhiều người tin vào tiên đoán của những nhà tiên tri. Tuy nhiên, 

người ta không thể làm ngơ khi những tiên đoán đó thành hiện thực. Thế 

giới hẳn không quên những tiên đoán "thần thánh" của nhà tiên tri Vanga 

về những thảm họa toàn cầu. Bà từng tiên đoán về vụ tấn công khủng bố 

ngày 11/9 ở Mỹ, khi nói rằng "người Mỹ sẽ ngã xuống dưới sự tấn công 

của những con chim sắt". Nhà tiên tri cũng dự đoán chính xác sự bùng nổ 

Đại chiến thế giới thứ 2, cải tổ kinh tế chính trị ở Liên bang Xô Viết (cũ), 

cái chết của công nương Diana và thậm chí vụ chìm tàu ngầm nguyên tử 

Kursk (ở Liên bang Nga).  

Độ chính xác của những lời tiên tri này khiến loài người giật mình hoài 

nghi: Liệu có thực sự tồn tại một thế lực siêu nhiên? Biết bao giấy mực đã 

cất công nghiên cứu để giải đáp về "bí ẩn Vanga" thế nhưng câu trả lời 

vẫn là một ẩn số. Khoa học dường như vẫn "bó tay" trước sức mạnh siêu 

nhiên của những nhà chiêm tinh học.  

Thế giới tiên tri vẫn là một lãnh địa siêu hình mà con người chưa chạm tới 

được.  

 

http://www.nguoiduatin.vn/c/the-gioi
http://www.nguoiduatin.vn/c/the-gioi


2 
 

 

"Nữ hoàng chiêm tinh" Joy Ayad đưa ra những dự đoán rợn người về nước Mỹ.  

Joy Ayad thuộc hàng sinh sau đẻ muộn. Sinh ra và lớn lên ở đất nước 

của những huyền thoại và kim tự tháp,  

Joy tiếp cận chiêm tinh theo một con đường hoàn toàn khác. Tiên tri 

dưới góc nhìn của ánh sáng khoa học.  

Cô gái xinh đẹp này có bằng cử nhân nghệ thuật Pháp, đồng thời là 

chuyên gia về khoa học số. Thế nhưng, sự nổi tiếng chỉ thực sự đến 

với Joy khi cô dự đoán chính xác đến kinh ngạc về sự kiện lật đổ Tổng 

thống Mohamed Morsi (Ai Cập) mà cô coi là không thể tránh khỏi.  

Đúng như lời tiên đoán, ngày 30/6, một cuộc biểu tình chống đối 

chính quyền của Tổng thống Morsi nổ ra với sự tham gia của hàng 

triệu người. Yêu sách của họ là ông Morsi phải từ chức. Ngay sau đó, 

quân đội Ai Cập đưa ra tối hậu thư buộc ông Morsi phải "đáp ứng yêu 

sách" của người biểu tình. Đồng thời, một số quan chức trong Chính 

phủ Ai Cập đã từ chức gây thêm khó khăn cho ông Morsi. Dù vậy, ông 

này vẫn kiên quyết không từ bỏ vị trí Tổng thống dẫn tới việc ông bị 
lật đổ.  

Chưa dừng lại ở đó, Joy Ayad cũng dự đoán chính xác về cuộc tấn 

công khủng bố vào nhà thờ Al-Qiddissin ở Alexandria, cái chết của 

Phó tổng thống Ai Cập Omar Suleiman, trận động đất ở Iran và cơn 

bão ở Mỹ. Tất cả được ghi lại trên trang Facebook của cô.  

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, Ayad nói rằng, sẽ có một cuộc 

cách mạng ở Tunisia và sự thay đổi quyền lực ở Libya.  

Ngoài ra, sẽ có tai biến thời tiết như tuyết rơi ở Ai Cập, 

http://www.nguoiduatin.vn/c/su-kien
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một trận lụt ở Saudi Arabia.  

"Năm 2014 sắp tới sẽ mang lại nhiều thay đổi trên thế giới. Nga cũng sẽ 

phải chiến đấu chống lại một cuộc tấn công khủng bố lớn", Joy Ayad cho 

biết. 

 

Mới đây nhất, vào ngày 13/12, một cơn mưa tuyết chưa từng có sau 120 

năm đã đổ xuống Thủ đô Cairo của Ai Cập. Một lần nữa người ta giật 

mình khi người duy nhất dự đoán chính xác thảm họa này từ cách đây 10 

năm là nhà chiêm tinh trẻ Joy Ayad. Nhiều dự đoán đã được đưa ra nhưng 

chẳng ai có thể lý giải được sự tiên đoán chính xác đến mức tuyệt đối của 
Joy. 

Cũng từ đây, mỹ danh "nữ hoàng chiêm tinh" đã được dành cho cô gái trẻ 
Joy Ayad.  

 

 

Siêu núi lửa Yellowstone sẽ hủy diệt Trái đất nếu "bừng tỉnh".  

Nước Mỹ sẽ chìm trong biển lửa?  

Cũng theo lời tiên đoán của Joy, năm 2014 sẽ không dễ dàng đối với cư 

dân Hoa Kỳ. Trong năm tới, tại nước Mỹ có thể xảy ra thiên tai nghiêm 

trọng. Chưa dừng lại ở đó, nước Mỹ sẽ xảy ra sự chia rẽ lớn trong xã hội. 

Đây có thể là khởi đầu cho sự kết thúc của đất nước Hoa Kỳ.  

Lời tiên tri của Joy Ayad được đưa ra đúng thời điểm nước Mỹ đang phải 

vật lộn để thoát khỏi những cơn khủng hoảng đang đổ xuống. Không 

ít người đã bày tỏ quan ngại về khả năng Chính phủ Mỹ có thể sẽ bị 
đóng cửa từ trung tuần tháng 1/2014. Thêm vào đó, sự biến đổi khí 
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hậu đang   diễn biến phức tạp cũng đặt "kinh đô của thế giới" vào 

thảm họa được   báo trước.  

 

Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, siêu núi lửa 

Yellowstone nằm tại công viên quốc gia Hoa Kỳ ở bang Wyoming có 

thể là mối đe dọa đối với thế giới. Siêu núi lửa nguy hiểm nhất thế giới 

này có thể làm "nổ tung" nước Mỹ khi nó "thức giấc", thảm khốc hơn 

so với những gì họ nghĩ.  

Liệu có liên quan giữa những chứng cứ khoa học này với lời tiên đoán 

của nhà chiêm tinh trẻ Joy Ayad?  

Nếu núi lửa này thực sự phun trào, không chỉ nước Mỹ mà rất nhiều 

quốc gia trên thế giới sẽ bị trùm trong biển lửa? Năm 2014 liệu đã là 

đoạn kết cho đất nước hùng mạnh nhất thế giới này?  

 

Theo dự đoán của các nhà khoa học, nếu Yellowstone phát nổ thì toàn 

bộ khí quyển trên Trái đất sẽ bị bao phủ bởi axit sulfuric, khói, bụi. Cả 

hành tinh sẽ rơi vào mùa đông lạnh giá, nền văn minh của con người 

sẽ quay trở lại điểm xuất phát. Nghiên cứu của các nhà khoa học cũng 

cho thấy, chu kỳ phun trào của núi lửa này từ 600 - 700 ngàn năm. Núi 

lửa này đã phun trào ít nhất 100 lần, trong đó 3 lần dữ dội có thể gây 

thảm họa cho một nửa Trái đất. Lần phun trào gần đây nhất vào 640 

ngàn năm trước. Nếu chiếu theo đúng chu kỳ đó thì hành tinh xanh 

đang đợi chờ một trận bùng nổ tiếp theo. 

 

Lời tiên đoán của "nữ hoàng chiêm tinh" Joy Ayad càng có thêm căn 

cứ khi các nhà khoa học thuộc Nasa vừa phát hiện một điểm nóng - ổ 

dung nham có kích thước to bằng Tokyo nằm dưới núi lửa 

Yellowstone đang chực bùng nổ.  

Theo chuyên gia của Nasa, các tín hiệu cho thấy, núi lửa sắp bùng nổ 

chính là ổ dung nham tăng khoảng 0,75m kể từ 1992. Đây là một con 

số cực lớn trong thước đo thời gian địa chất chỉ khoảng mm/thế kỷ. 

Ổ dung nham này nằm cách mặt đất 20km, chỉ bằng 1/10 so với độ 

sâu của các ổ dung nham khác.  

Nếu một nhóm khủng bố đặt quả bom hạt nhân ở núi lửa này có thể 

kích hoạt sự phun trào. 

 

Cũng theo ghi nhận của giới chức trách, sự hoạt động của ổ dung 

nham mạnh đến mức làm chao đảo cả hồ Yellowstone ở trên nó về 

phía Nam khiến cho nước trong hồ trào ra ngoài làm ngập cây cối ở 

vùng xung quanh. Mặc dù siêu núi lửa Yellowstone "ngủ yên" từ hàng 
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trăm ngàn năm qua nhưng ngày ngày nó vẫn đun nóng hồ nước nằm 

trên miệng núi lửa.  

Các nhà khoa học dự đoán rằng, với chiều dài 88km, chiều rộng 48km và 

chiều sâu 14.4km, nếu siêu núi lửa này phun trào thì sức ảnh hưởng 

của nó lan tới 1.000 dặm (1,600km), đủ sức "xóa sổ" nước Mỹ và làm 

biến đổi địa chất toàn cầu. 

 

Dự đoán không vô căn cứ?  
Giáo sư Bob Smith, người đứng đầu chương trình nghiên cứu thuộc đại học Utah 
(Mỹ) cho biết: "Chúng tôi đã làm việc ở công viên quốc gia Yellowstone trong một 
thời gian dài. Chúng tôi luôn nghĩ túi mắc ma sẽ lớn hơn các ước tính trước đó 
nhưng phát hiện mới này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng". Vị giáo sư này 
cũng nhận định, với lượng mắc ma khổng lồ như vậy, siêu núi lửa Yellowstone sẽ 
là cơn ác mộng của nhân loại khi nó thức giấc. "Hẳn lời dự đoán về nước Mỹ diệt 
vong năm 2014  là không vô căn cứ", ông này nói.  

 

 

Xuân Hoàng (Theo Voice of Russia, Aljazeera, Telegraph) 
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