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Trước khi qua đời ở tuổi 84 vào năm 1996, bà Vanga đã đưa ra nhiều lời tiên tri, trong số
đó có chuyện Tổng thống thứ 45 của Mỹ (Donald Trump) sẽ mắc một căn bệnh bí ẩn,
khiến ông buồn nôn, ù tai, tổn thương não và mất thính giác.

Nhà tiên tri mù Vanga từng nói Tổng thống thứ 45 của Mỹ mắc bệnh lạ

Dự báo trên của bà Vanga đã được nhiều người nhớ đến sau khi Tổng thống Trump thông báo
ông và vợ nhiễm Covid-19. Hiện hai người vẫn khỏe mạnh và sẽ cách ly ở Nhà Trắng trong thời
gian dưỡng bệnh.
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Tờ báo Anh The Express dẫn lời Neshka Stefanova Robeva, 73 tuổi và từng gặp bà Vanga hồi
những năm 1990, kể rằng bà đã được nghe nhà tiên tri Bulgaria nói "corona sẽ lây nhiễm khắp
nơi". Robeva thừa nhận khi đó "bà không hiểu những từ này nghĩa là gì".

Baba Vanga qua đời năm 1996 do ung thư vú. Bà được cho là có khả năng nhìn thấu các sự
kiện tương lai tới tận thế kỷ 51 - thời điểm vũ trụ này đến hồi kết thúc.

Bà mất thị giác từ năm 12 tuổi sau khi mất tích vài ngày trong một trận bão lớn. Ít hôm sau khi
được tìm thấy, bà đã có những tiên đoán đầu tiên.
Bà Vanga nói hầu hết trẻ em sinh năm 2020 lớn lên sẽ trở thành các thiên tài. Bà dự đoán vào
năm 2020, loài người cuối cùng sẽ chinh phục được không gian và thậm chí khám phá ra một
hành tinh mà nhân loại sẽ sớm di cư tới.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, theo dự đoán của Vanga, một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu
sẽ bắt đầu. Nhà tiên tri người Bulgaria tuyên bố vào năm 2020, đồng tiền sẽ mất đi giá trị của
nó. Vanga dự đoán sẽ có hỗn loạn và bất ổn trên thế giới, đến nỗi tiền không còn đóng vai trò
quan trọng. Nhân loại sẽ bị phân vân, bối rối bởi các vấn đề khác.

Châu Âu sẽ bị chấn động bởi các thảm họa xã hội liên quan đến sự đụng độ của các nền văn
hóa khác nhau và dòng người di cư.

Bà nhắc tới một nhân vật số 8 sẽ xuất hiện và thiết lập hòa bình ở Trung Đông: “Khi số 8 ký kết,
hòa bình sẽ đến trong một ngàn năm. Và tôi hy vọng điều này sẽ xảy ra sớm thôi", bà cho hay.

Nếu như ứng với lời sấm truyền của bà, những sự kiện rất nghiêm trọng sẽ diễn ra tại Ukraine
vào năm 2020, nhưng cuối năm 2020, quan hệ với Kiev và Matxcơva sẽ ấm lên.

Năm 2020 nếu theo dự đoán của nhà tiên tri Bulgaria sẽ là một năm nhiều thiên tai. Theo bà
hoạt động tích cực của mặt trời sẽ gây ra thảm họa thiên nhiên. Nga sẽ trải qua một mùa hè khô
cạn, thiên nhiên sẽ gây ra các thảm họa nghiêm trọng cho Đài Loan và các khu vực lân cận. Bà
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tin rằng châu Á trong năm tới sẽ hứng chịu nhiều trận động đất.

Theo nhà tiên tri người Bulgaria, Châu Phi cũng sẽ gặp rắc rối - dịch bệnh lớn cướp đi số lượng
lớn mạng sống con người. Nhân loại sẽ tìm kiếm một loại vắc-xin chống lại căn bệnh khủng
khiếp trong suốt cả năm.

Những người ủng hộ nhà tiên tri mù có lí do để tin những dự đoán này là chính xác bởi bà đã dự
đoán đúng trận động đất và sóng thần tại Ấn Độ Dương năm 2004 (còn gọi là Cơn địa chấn
Sumatra - Andaman).

Bệnh phổ biến nhất trên Trái đất sẽ là ung thư da.. Băng ở Bắc Cực gây ra không ít lo ngại vì
nguy cơ thảm họa môi trường sẽ khiến chúng tan chảy nhanh hơn.

Rất nhiều người trên thế giới tin vào lời tiên tri của bà Vanga. Theo nghiên cứu của Giáo sư
Georgi Lozanov - cựu Giám đốc Viện Gợi ý Bulgaria, lời tiên tri của bà Vanga chính xác tới 85%.

Những lời dự đoán chính xác của bà Vanga trong quá khứ là minh chứng rõ nhất cho thấy bà có
tầm nhìn xa hơn người bình thường. Mặc dù vậy, cũng có nhiều lời tiên tri của bà Vanga cho đến
nay không chính xác hoặc chưa xảy ra.

Theo Infonet
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