Ngày 20 tháng 11 năm 2008, Thầy Từ Long Ngọc cùng các pháp hữu đã viếng thăm và thu nhận nghiên cứu sinh của
trường Đại Học Escip thuộc thành phố Lille, Pháp Quốc, theo chương trình của tập đoàn tài chánh CIC tài trợ là công tác
đầu tiên của các thầy Từ Long Ngọc, Từ Minh Tâm Hương và Từ Minh Tâm Thanh tại Âu Châu.
Ban Giám Đốc của trường Đại Học Ecip dẫn đầu là bà Guillemette Chapuis, Viện Trưởng Viện Đại Học và bà Susan
Gibb Giám Đốc Chương Trình Du Học Sinh và một số thành viên của Đại Học đã đón tiếp phái đoàn một cách trọng thể.
Ban Giám Đốc đã cung cấp giảng đường của Viện cho phái đoàn để thuyết trình cho hơn 20 sinh viên thuộc trình độ Cao
Học trở lên được tuyển chọn sang Mỹ về chương trình đào tạo về ngành thương mại, quan hệ quốc tế, kế hoạch và chiến
lược,... sẽ được hướng dẫn ở Tập Đoàn Tài Chánh CIC, cũng như tại ĐHLĐ, Học Viện VVQN.
Khởi đầu, thầy Từ Long Ngọc ngỏ lời trước Ban Giám Đốc và các Sinh Viên, kế đến là thầy Từ Minh Tâm Hương trình
bày trực tiếp về chương trình đào tạo, một số hoạt động của CIC cũng như của VVQN và trả lời những câu hỏi do các sinh
viên, nghiên cứu sinh đưa ra. Romain Ducrocq, một pháp hữu mới vào pháp chưa đầy một năm đã phát biểu về những
kinh nghiệm thọ học và sự huấn luyện tại ĐHLĐ đã được các sinh viên nơi đây hoan nghênh nhiệt liệt.
Buổi thuyết trình và công tác tại đây đã thành công rực rỡ, mở ra một kỷ nguyên mới, đưa nhân tài, chất xám trên thế giới
đến với VVQN để được đào tạo góp phần đưa thế giới đến con đường và đời sống tốt đẹp hơn, đạo đức hơn.
Trong hình, Thầy đang chỉ đạo phái đoàn của CIC, chỉ
cách hành sử, hướng đi và những ai được chọn sang Mỹ
dựa theo danh sách đã có sẵn. Tất cả nhân tuyển Thầy
chọn đều dựa vào tiêu chuẩn: Đạo Đức, có duyên với
nhiều chúng sanh và có thực lực. Thầy không nhắm đến
trình độ học vấn vì toàn bộ sinh viên được tuyển đã được
ghi rõ trong hồ sơ, ít nhất đều đang học chương trình Cao
Học (Master Degree) và căn bản thì ai cũng là học sinh
giỏi..
Chi tiết và hình ảnh của cuộc thăm viếng được kể lại qua
lá thư của Đức Thầy gởi cho các pháp hữu ngày 21 tháng
11 năm 2008 và đã được đăng tải trên Tạp Chí Quy
Nguyên số 187 như sau:
Pháp Quốc, ngày 21 tháng 11 năm 2008.
Các vị thương mến,
Gần đây, nhiều pháp hữu gởi thư hỏi Thầy về những hoạt động của Thầy tại Châu Âu kể từ ngày 6 tháng 11 vừa qua, và nhiều vị tỏ
ý lo ngại khi biết Thầy đi chỉ một mình… Cám ơn tất cả, Thầy vẫn khỏe, bình thường và đang tập trung lo một số việc và hy vọng sau
nầy có dịp, Thầy sẽ cho các pháp hữu biết.
Bibi, Hương, Huyền cũng vừa đến Pháp vào ngày 18 vừa qua và đã bắt đầu bắt tay làm việc vào sáng hôm qua, sau một ngày rưỡi
nghỉ ngơi. Chương trình của các vị thì khác của Thầy, các vị tập trung vào các vấn đề ngoại vi của Pháp Đạo như tuyển sinh, chọn lựa
nhân tài trên thế giới qua ngưỡng cửa mà mình có sẵn là tập đoàn tài chánh CIC, và sau nầy sẽ chuyển giao lại cho Voviology
Academy sau khi toàn bộ thủ tục để thành lập Học Viện hoàn tất.
Hiện tại, chương trình đào tạo về thương mại của Tập Đoàn Tài Chánh CIC được Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ công nhận và sở Di Trú Hoa
Kỳ chấp thuận.
Sở dĩ chương trình Học Viện được ráo riết thực hiện vì đó là ý chỉ của Đức Ngài muốn tập trung cho Học Viện, chắc chắn để cho
căn bản thế giới và căn bản của Pháp Đạo sau nầy và có lẽ, có lẽ thôi, Đức Ngài không được vui cho lắm về công năng tu tập chung
của các pháp hữu nếu không được hướng dẫn một cách chính quy.
Ngoài ra, chương trình của các vị kia bao gồm việc thành lập các hình thức thương mại liên quốc gia.
Điểm hoạt động đầu tiên của phái đoàn là trường Đại Học Quốc Tế Ecip, tại thành phố Lille, Pháp Quốc, đây là trường chuyên về
thương mại và quan hệ quốc tế mà thầy Từ Tâm Chánh cho biết đây là nơi tập trung chất xám tại miền Bắc nước Pháp. Mà tất cả
những nơi được mệnh danh là nơi tập trung chất xám đều nằm trong chương trình tham viếng và tuyển sinh của CIC như Đại Học
Sorbonne, nơi tập trung chất xám của Âu Châu… Chuyến đi lần nầy, phái đoàn sẽ đi dọc các nước: Pháp, Ý, Đức, Anh, Hà Lan, Bỉ,…

cho việc gieo mầm Pháp Đạo và thu thập nhân tài trên thế giới. Vì văn phòng luôn di động, nên Thầy không có đầy đủ phương tiện và
thời gian để chia sẻ cùng các pháp hữu, Thầy chỉ dùng vài hình ảnh của buổi hoạt động đầu tiên để làm ví dụ cho tất cả tường lãm.

Thầy Từ Long Ngọc dẫn đầu phái đoàn đang tiến vào Đại Học Đường Escip.

Phải: Bà Susan Jibbs Giám Đốc chương trình du học đón tiếp thầy Từ Long Ngọc.

Trái: Bà Guillemette Chapuis Viện Trưởng Viện Đại Học Thương Mại Quốc Tế Escip đón tiếp thầy Từ Long
Ngọc. Theo các pháp hữu địa phương cho biết, bà còn là một nhà chính trị lỗi lạc tại Pháp.
Phải: Thầy Từ Long Ngọc và phái đoàn được mời vào giảng đường để tiếp xúc với các sinh viên đã được tuyển
chọn.

Nhân viên nhà trường đang chuẩn bị hệ thống hình ảnh và âm thanh cho buổi làm việc của phái đoàn.

Trái: Một số sinh viên chụp hình lưu niệm với phái đoàn CIC dưới logo của tập đoàn CIC.
Phải: Thầy Từ Long Ngọc ngỏ lời chào.

Thầy Từ Minh Tâm Hương đang giới thiệu một số hoạt động ngoại vi của Tập Đoàn Tài Chánh thông qua sự hỗ
trợ hoạt động của một số tổ chức, trong đó có sự hoạt động của VVQN và chương trình học tại Học Viện Vô Vi
Quy Nguyên.

Phải: Các sinh viên lần lượt nêu câu hỏi.

Trái: Thầy Từ Minh Tâm Hương lần lượt trả lời các câu hỏi.

Trái: Romain Ducroq, sinh viên khóa 1 của Học Viện VVQN (Voviology Academy) đang nói về kinh nghiệm
được huấn luyện của mình tại ĐHLĐ. Đây là hình ảnh đúng của một đệ tử của VVQN dù chỉ thọ pháp chưa
được một năm.

Một số sinh viên đến trễ đến xin được thụ huấn tại Hoa Kỳ qua chương trình của CIC.

Trái: Một số văn kiện do Ban Giám Đốc của Viện Đại Học đưa ra để trao đổi với thầy Từ Long Ngọc.
Phải: Chuyến hoạt động được kết thúc thành công và vui vẻ.
Chương trình làm việc được kết thúc thành công và vui vẻ, hơn 20 tiến sĩ đang học sẽ được đưa sang Hoa Kỳ để thụ huấn.
Rồi đây tư tưởng VVQN sẽ được áp dụng trong các sách lược, chiến lược từ kinh tế, xã hội, ngoại giao, tôn giáo, văn hóa, giáo dục…
trên toàn thế giới. Trước mắt qua các luận án Tiến Sĩ, các hướng sống trong xã hội… từ các nhân tuyển mà Thầy gián tiếp cũng như
trực tiếp tìm trên khắp thế giới.
VVQN không cần được xem là một tôn giáo, chỉ cần được xem là một tư tưởng, một nguồn sống, một cách sống là cũng đủ thành
công, coi như hoàn thành sứ mạng hoằng hóa chúng sanh toàn cõi trong thời Mạt Pháp.
Tư Tưởng VVQN được áp dụng đúng đắn thì thế giới được Đại Đồng, con người sẽ sống một đời sống tốt đẹp và đạo đức.
Thầy đang chuẩn bị lên đường sang Ý,
chúc tất cả luôn vui, khỏe.

