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Về Redpoint Yoga
Mục tiêu tập trung của chúng tôi luôn là BẠN - NHỮNG HỌC VIÊN,
yếu tố quan trọng nhất trong mọi khóa đào tạo. Học trình được thiết
kế hoàn toàn phục vụ cho những điều bạn cần.

Các yogi tìm kiếm điều gì ở một khóa training?
Trải nghiệm khó quên

Kết nối với các yogi khác
Vừa phát triển kĩ năng, vừa được vui vẻ và thoải mái
Chương trình giảng dạy được tổ chức tốt, dễ theo dõi
Xác định và làm việc cho mục tiêu yoga của bạn
Trong 4 năm qua, chúng tôi rất hân hạnh được giảng dạy cho các
yogi và chia sẻ hành trình của họ. Trường tự hào cung cấp những
tiêu chuẩn quốc tế cao nhất cho các khóa đào tạo giáo viên. Quan
trọng hơn cả, chúng tôi rất vui được giúp nhiều cá nhân phát huy
những tiềm năng của họ với tư cách một yogi và một giáo viên.
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Khóa Đào tạo
Chuyên sâu
Mùa hè
Khóa Đào tạo Chuyên sâu Mùa
hè được tổ chức ở Yatha Yatha
Yoga Studio tại quận Binh Thạnh,
TP.HCM.

Chương trình: Khóa đào tạo giáo
viên yoga 200h (Khóa 200 RYS
công nhận bởi Yoga Alliance)
Địa điểm: Yatha Yatha Yoga —
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thời gian:
07/06 — 19/06/2021
05/07 — 17/07/2021
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Khóa Đào tạo
Mùa thu
Khóa Đào tạo Mùa thu được tổ
chức vào T7, Chủ Nhật tại Yoga
Sculpt n Shape, và bổ sung thêm
các Workshop vào buổi tối Thứ Tư
tại Yatha Yatha Yoga Studio.

Chương trình: Khóa đào tạo giáo
viên yoga 200h (Khóa 200 RYS
công nhận bởi Yoga Alliance)
Địa điểm: Yoga Sculpt n Shape &
Yatha Yatha Yoga — Thành phố Hồ
Chí Minh, Việt Nam
Thời gian: 10 tuần — 14/08 31/10/2021
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Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu hành trình
dạy yoga của mình?
Tham gia cùng Redpoint Yoga, nơi chúng ta sẽ:

Phát triển một nền tảng yoga vững chắc
Ứng dụng triết lý yoga cổ đại
Dạy các bài tập truyền cảm hứng
Phương pháp truyền đạt thật đơn giản, luôn giữ nội dung căn bản
nhất đáp ứng mục tiêu chính. Ngoài ra chúng tôi sẽ hỗ trợ 1 kèm 1
trước, sau và trong suốt quá trình học để bạn phát triển được sự
thực hành và bản sắc dạy yoga của riêng mình.
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Về tình hình Covid-19
Khóa đào tạo có an toàn trong tình hình dịch?

Chương trình đào tạo của Redpoint Yoga tuân thủ các biện pháp tối ưu
nhằm ngăn ngừa sự lây lan của vi rút corona. Chúng tôi tuân thủ tất cả các
hướng dẫn của địa phương và quốc gia, đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình
chặt chẽ.
Khóa đào tạo này được quyết định tổ chức sau khi xem xét tình hình
Covid tại Việt Nam với số ca nhiễm khá thấp (cập nhật tháng 9/2020).
Nếu tình hình có gì thay đổi, chúng tôi sẽ hoãn khóa học lại.
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Một số lựa chọn trong trường hợp dịch bệnh ảnh hưởng tới khóa training:
Nếu chúng ta cần phải hoãn lại khóa đào tạo, chúng ta sẽ đợi đến khi
mọi việc an toàn và bắt đầu lại khóa học
Nếu chúng ta đang học và cần phải hoãn lại, chúng tôi sẽ hoàn trả một
phần chi phí cho các bạn
Nếu chúng ta đã hoàn thành hơn 70% khóa học, bạn có thể tiếp tục
học online với sự hướng dẫn 1 kèm 1 của các giáo viên
Nếu bạn không thể hoàn thành khóa học vì lý do cá nhân, bạn có thể
tham gia khóa tiếp theo của Redpoint (địa điểm và thời gian sẽ thông
báo sau)
Chúng tôi hiểu rất khó khăn để sắp xếp được lịch chắc chắn trong hoàn
cảnh này. Chính vì thế, chúng tôi luôn cố gắng để mọi việc được thuận
tiện hơn cho học viên.
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Lịch học
hàng ngày
Thứ 7 & Chủ Nhật
7:00 – 8:30 sáng – Luyện tập
8:45 – 10:45 – Workshop A
10:45 – 12:30 – Nghỉ trưa
12:30 – 2:30 chiều – Workshop B
2:45 – 4:45 – Thực hành dạy

Thứ 4 (cho Khoá Đào tạo Mùa thu)
@ Yatha Yatha Yoga Studio — 6:00 - 9:00 tối

Lưu ý: Về Khóa Đào tạo Chuyên sâu Mùa hè, thời gian học
từ 7:00am - 4:45pm với thời khóa biểu như trên. Về Khóa
Đào tạo Mùa thu, chúng ta sẽ có 1 buổi workshop vào
Thứ tư hàng tuần @ Yatha Yatha.

*20 giờ còn lại của khóa học là thời gian tự tập của các bạn ở bên ngoài, và sẽ được ghi lại vào Practice
Journal – Nhật ký luyện tập do trường cung cấp cho các bạn. Những giờ luyện tập này sẽ là cơ hội tốt cho
các bạn kết nối với các studio và tạo network cho các khóa học của mình.
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Địa điểm
Yoga Sculpt n Shape

là một trong những phòng tập yoga

hàng đầu Sài Gòn, được Oanh Nguyễn thành lập năm 2012. Cô là
người đi đầu trong cộng đồng yoga, đã hoạt động tích cực trong việc
sáng tạo và phát triển yoga ở Sài Gòn trong hơn 20 năm qua.
Một không gian được tạo ra bởi yogi cho các yogi, Oanh đã là chủ sở
hữu, người quản lý và người dạy chính từ ngày đầu thành lập.

YogaSnS.com
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Địa điểm
Yatha Yatha Yoga Studio

là boutique studio của Tú Đặng

tập trung vào yoga sáng tạo, chuyển động và nghệ thuật biểu diễn.
Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các lớp học đa dạng từ Inside Flow,
Ashtanga, Aerial Yoga hay Yoga Nidra. Yatha Yatha cũng là một
không gian văn hóa sáng tạo với các dự án cộng đồng và giáo dục
liên quan đến nghệ thuật.
Cả Oanh & Tú đều là giáo viên của Redpoint. Bạn có thể đến tập
thử ở cả 2 studio – buổi đầu tiên miễn phí!

Fb.com/YathaYathaYoga
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Học phí & Lợi ích

Khóa học giá trị hàng đầu Việt Nam
Chứng chỉ quốc tế 200h đào tạo giáo viên (sau khi hoàn thành
hết khóa học)
Giáo trình – Asana, Practice Journal, Hướng dẫn chung, Thiết kế Bài
Dạy, vở viết và cặp đựng
Bữa ăn tươi ngon và lành mạnh - bữa sáng và đồ ăn nhẹ buổi chiều
Retreat thiền tại Nam Cát Tiên: 3 ngày 3 đêm với 1 chuyến đi rừng hiking
trong Vườn Quốc Gia Nam Cát Tiên. Địa điểm: @ La Vie Est Belle yoga,
Hỗ trợ 1:1 trước, sau và trong suốt quá trình học để bạn hoàn thành được các mục
tiêu của mình
Chụp hình chuyên nghiệp cho bộ ảnh Yoga Porfolio của bạn
Thư viện yoga toàn diện nhất Việt Nam (Hơn 70 đầu sách trong thư viện Redpoint- bằng cả
tiếng Anh và tiếng Việt)
Học thêm online với nguồn tài liệu phong phú
Nhóm riêng trên facebook với các event và cơ hội networking
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Retreat thiền
Ở Nam Cát Tiên
Tận hưởng một chuyến đi thú vị và thư giãn tới rừng quốc gia Cát Tiên.
Một cuối tuần cùng tập yoga, thiền, vui chơi và đi bộ xuyên qua rừng
Cát Tiên đến Bàu Sấu xa xôi.
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Chuyến retreat được diễn ra ở La

tuoidep.land/
fb.com/tuoidep.land

Vie Est Belle – một trung

tâm yoga, thiền và nghệ thuật nằm bên bờ sông Đồng Nai. Được
đồng sáng lập bởi Lê Thanh Phúc và chồng cô Philippe Landry,
La Vie Est Belle là một nơi nghỉ dưỡng yoga độc đáo, kết hợp
cuộc sống chánh niệm trong không gian thiên nhiên. Họ đã tự
tay thiết kế và xây dựng hai shala yoga của mình – nơi bạn sẽ
được tập yoga bình yên bên bờ sông.
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Tổng quan chương trình
Học trình của Redpoint Yoga chia làm 3 module:
1. Luyện tập
2. Triết lý
3. Kỹ năng dạy
Vì các module này bổ sung cho nhau, chúng tôi dạy chúng cùng nhau như
một tổng thể tích hợp. Tuy nhiên, mỗi module được thiết kế độc lập để giúp
bạn hiểu rõ hơn và áp dụng ba lĩnh vực riêng biệt này trong yoga.
Tất cả học viên sẽ hoàn thành từng học phần và thể hiện sự nắm bắt của
mình về các khái niệm chính. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về bất kỳ
module nào trong ba module này sẽ tìm thấy các hoạt động mở rộng dễ thực
hiện. Giáo viên sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn 1: 1 để học hỏi thêm và mở rộng
mạng lưới yoga của mình.
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Các học phần được phân bố dựa trên tiêu chuẩn của
Yoga Alliance như sau:

Module 1

Phát triển nền tảng luyện tập
vững chắc – 120 giờ

Module 2

Ứng dụng triết lý yoga cổ điển – 30 giờ

Module 3

Dạy những lớp tập giàu cảm hứng – 50 giờ
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Module 1

Phát triển nền tảng luyện tập vững chắc

“Yoga là 99% luyện tập, 1% lý thuyết” – Pattabhi Jois
Đào tạo là tất cả về nguyên tắc cơ bản. Các phương pháp hay nhất trả lời
cho câu hỏi: Cách để tôi trở nên tốt hơn, một cách nhanh hơn? Chúng tôi
tìm thấy câu trả lời ở hai lĩnh vực: các guru yoga và khoa học thế kỷ 21.
Chúng tôi cung cấp một mô hình đơn giản để bạn bắt đầu cho thực hành
yoga của mình. Từ đó, ta sẽ học thêm từng bước với các phương pháp
khách quan để nâng cao việc thực hành. Ngoài các tư thế, chúng ta sẽ
cùng học các kiến thức nền tảng vể thở và thiền để hoàn thiện cho việc
luyện tập của mình.
Mỗi yogi tốt nghiệp với sự hiểu biết rõ ràng về các khái niệm chính của
yoga: Hatha, Vinyasa, Ashtanga. Sau đó, chúng tôi giúp mỗi yogi cá nhân
hóa và hoàn thiện phương pháp tập luyện yoga của riêng bạn qua việc áp
dụng và đổi mới những truyền thống này vào nhu cầu riêng của họ
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Các chủ đề nổi bật:
Giới thiệu về Ashtanga Yoga
Định tuyến
Hơi thở và hệ thần kinh
Phòng tránh chấn thương
Dinh dưỡng yoga

20

Module 2

Ứng dụng Triết lý yoga cổ đại
Triết lý trả lời câu hỏi:
“Vì sao chúng ta lại tập yoga?”
Triết lý yoga đã 2,000 năm tuổi, nhưng bây giờ hầu hết mọi người chỉ biết
đến việc luyện tập các tư thế. Chúng ta sẽ cùng khám phá nguồn gốc và
việc áp dụng triết lý yoga cổ đại qua kinh sách kinh điển của yoga - Yoga
Sutras.
Để hiểu hơn kinh sách này, ta sẽ học về việc khoa học đã chứng minh
những triết lý được ghi trong đó ra sao. Chúng ta sẽ cùng học cách đưa
những thực hành này vào trực giác và phát huy tiềm năng của mỗi người.
Triết lý nền tảng này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hành trình yoga của
chính mình. Và giúp chúng ta kể câu chuyện của mình theo cách có thể kết
nối được những người khác. Đây là cách chúng ta tập yoga ngoài thảm.
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Các chủ đề nổi bật
Giới thiệu về Yoga Sutras
Khoa học về flow & triết lý về sự hợp nhất
Dharma & Karma (Pháp & Nghiệp) –
Bhagavad Gita & Game of Thrones
Thần thoại phổ quát & hiểu hành trình
yoga của chúng ta
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Module 3

Dạy những bài tập truyền cảm hứng
Tất cả các studio đều muốn giáo viên của mình dạy
những bài tập: an toàn, hiệu quả và truyền cảm hứng.

An toàn: Các phương pháp phổ quát tốt nhất để hướng dẫn an toàn. Điều
này bao gồm cả việc tránh các chấn thương thông thường.
Hiệu quả: Học cách dạy những học viên mới bắt đầu đến nâng cao. Từ
Ashtanga truyền thống đến vinyasa sáng tạo. Chúng tôi dạy các bài học
mang lại kết quả mà học viên của bạn mong muốn: sức mạnh, sự linh hoạt và
khả năng thăng bằng.
Truyền cảm hứng: Chúng tôi hỗ trợ bạn thiết kế các bài học theo chủ đề
phản ánh những gì bạn yêu thích về yoga. Tìm hiểu cách để học viên kết nối
với bạn và cố gắng hết sức mình.
Bonus: Yoga Branding & Portfolio Building
Trường hỗ trợ học viên làm việc với những gì cần thiết cho việc tạo thương
hiệu yoga cá nhân của mình: CV, promo videos, Instagram branding, fb
business pages, dạy workshop, công việc dạy
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Các chủ đề nổi bật
Căn chỉnh tư thế
Thiết kế bài học hiệu quả
Tạo chuỗi tư thế sáng tạo
Ngôn ngữ dạy mang tính mô tả và
giàu trí tưởng tượng
Xây dựng thương hiệu của bạn
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Kỹ năng chính
bạn sẽ được học
Chúng tôi đánh giá thành công của khóa học qua:

1

Workshop có vui và tương tác với học viên không

2

Các học viên có thể hiện sự nắm bắt kiến thức của mình như thế nào
Việc tập trung hoàn toàn vào học viên như vậy yêu cầu phải có giáo trình
được thiết kế kĩ lưỡng dựa trên những kỹ thuật căn bản nhất của yoga.
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Kỹ năng chính
bạn sẽ được học
Cụ thể, những học viên tốt nghiệp khóa sẽ tự tin:
Thực hành yoga đúng theo các nguyên tắc nền tảng
Phân tích và điều chỉnh các tư thế yoga để cải thiện định tuyến và tránh
chấn thương
Hiểu và áp dụng các thuật ngữ giải phẫu kỹ thuật từ sách yoga
Mô tả được toàn bộ quá trình thực hành yoga trên thảm và ngoài thảm, từ cấp độ
mới bắt đầu đến nâng cao
Giải thích triết lý yoga bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu (Tại sao yoga được tạo ra? Mục
tiêu của yoga là gì? Làm thế nào để chúng ta biết liệu mình có đang làm đúng hay không?)
Dạy đúng chuỗi và định tuyến cho Chuỗi đứng Ashtanga (chuỗi 30 phút đầy năng lượng
tạo nền tảng cho yoga hiện đại)
Dạy các bài học theo chủ đề 60 phút với các dòng vinyasa sáng tạo
Thu hút khách hàng mới, tư vấn và thiết kế bài tập phù hợp với từng khách hàng
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Giới thiệu giáo viên
Andy Seymour

— RYT 500, E-RYT 200, Thạc sĩ Giáo

dục & 12 năm trong giáo dục quốc tế.

Hành trình yoga của Andy bắt đầu cách đây 10 năm. Khi đó mục tiêu của anh rất
đơn giản: chữa lành một vết thương. Theo thời gian, anh nhận ra một cơ thể
mạnh mẽ hơn chính là nền tảng để phát triển sức mạnh, độ dẻo và sự cân bằng
trong tâm trí.
Khi việc luyện tập yoga từ một lớp học bình thường trở thành một nghi thức yoga
và thiền hàng ngày, mọi thứ bắt đầu trở nên kết nối. Anh phát hiện ra những
điểm tương đồng đáng chú ý giữa trí tuệ yoga cổ đại và khoa học hiện đại - cụ
thể là tâm lý học chiều sâu của Carl Jung. Trọng tâm của Andy khi đào tạo giáo
viên là làm cho triết lý cổ xưa trở nên dễ hiểu và thực tế bằng cách giải thích và
áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Các học viên của Redpoint Yoga đều nhớ đến Andy là một nhà giáo dục tận
tâm và đầy nhiệt huyết. Trong lớp dạy yoga, Andy lấy Ashtanga làm nền tảng
cho những chuỗi động tác mạnh mẽ của mình. Phong cách này được anh phát
triển qua hai khóa đào tạo 200h của mình: khóa đầu tại Rishikesh, Ấn Độ (2015)
và khóa tiếp theo cùng Lucas Rockwood tại Barcelona, Tây Ban Nha (2018).
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Tu Dang

— E-RYT 200, sáng lập Yatha Yatha Yoga Studio

& giáo viên Inside Flow

Tú tập yoga lần đầu cách đây hơn một thập kỷ, nhưng chỉ sau khi bắt đầu
tham gia các lớp học vinyasa tại Yoga Sculpt n Shape vào năm 2015, cô mới
thực sự cảm thấy kết nối với yoga. Cô là một trong những sinh viên tốt
nghiệp khóa đào tạo giáo viên yoga đầu tiên của Andy vào năm 2017. Sau
khi tốt nghiệp, cô đã có một bước đi lớn - bỏ công việc tại một công ty
quảng cáo để theo đuổi sự nghiệp giáo viên yoga chuyên nghiệp.
Năm 2018, Tú mở studio của riêng mình – Yatha Yatha Yoga - trên lầu 4 của
chung cư, bao quanh là khu vườn ban công nhỏ cheo leo xanh. Bạn có thể
tìm thấy ở không gian yoga boutique này các lớp học và workshop độc
đáo về yoga, nhảy múa, chuyển động sáng tạo và nghệ thuật biểu diễn.
Say mê nghệ thuật chuyển động trong yoga, Tú thường được biết đến là
giáo viên Inside Flow tiên phong tại Việt Nam và là người sáng lập cộng
đồng Inside Flow Yoga Việt Nam – nơi mọi người có thể chia sẻ và học hỏi
về phong cách yoga hiện đại kết hợp chuyển động với âm nhạc này. Phong
cách giảng dạy của Tú chính là sự mở rộng từ tính cách của cô: sáng tạo,
biểu cảm và tràn ngập niềm vui. Những lớp học của cô như mandala yoga,
hành trình yoga sáng tạo, đều tạo ra một không gian kết nối đặc biệt giữa
các yogi – “sự hòa hợp” theo đúng nghĩa của “yoga”.
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Oanh Nguyen

— E-RYT 200, chủ và giáo viên chính của

Yoga Sculpt n Shape

Cũng như bậc thầy BKS Iyengar, Oanh tập yoga từ sớm do tình trạng sức khoẻ
không được tốt. Thời điểm đó cô bị hen suyễn và sởi, và thường xuyên phải đi
bác sĩ. May mắn thay, tại Pháp, Oanh khám phá yoga thông qua bà của mình. Cô
bắt đầu năm 16 tuổi. Nhờ luyện tập chăm chỉ, Oanh dần nhận ra những hiệu quả
vô cùng tích cực mà Yoga đem lại.
Hai mươi năm qua, Oanh vẫn luôn tâm huyết trong quá trình phát triển cộng
đồng Yoga Sài Gòn. Cô giúp đỡ không biết bao nhiêu học sinh, một số sau này
còn trở thành giáo viên cũng như sáng lập phòng tập yoga trên khắp Việt Nam.
Năm 2012, Oanh phát hiện điều còn thiếu trong cộng đồng yoga ở Sài Gòn. Cô
mong ước một không gian đặc trưng do yogi tạo ra, dành riêng cho yogi. Oanh
sáng lập Yoga Sculpt n Shape và đóng vai trò chủ sở hữu, quản lý cũng như giáo
viên trưởng kể từ ngày đầu tiên. Sculpt n Shape là phòng tập yoga với triết lý đầy
cảm hứng, giáo viên tận tâm, tạo nên cảm giác cộng đồng mạnh mẽ.
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Huong Thai

— E-RYT 200, sáng lập Maya Yoga studio &

giáo viên Ashtanga

Phong cách yoga của Hương lấy cảm hứng từ Ashtanga truyền thống. Cô
mang nền tảng đó vào vinyasa, và tạo ra những chuỗi yoga đầy mạnh mẽ,
nhưng cân bằng. Phong cách của cô được hoàn thiện trong suốt bảy năm
giảng dạy cũng như qua sự tự luyện tập nghiêm khắc của chính mình.
Hương là hiện thân của câu nói trong yoga: “luyện tập là tất cả”. Với nền
tảng vững chắc về phương pháp Ashtanga truyền thống, Hương là một yogi
đầy nhiệt huyết và là một giáo viên truyền cảm hứng. Với kinh nghiệm hơn
10 năm, cô vẫn đang tiếp tục hỗ trợ học sinh của mình phát huy hết tiềm
năng của một yogi.
Ngoài ra còn có các giáo viên khách mời khác. Mời bạn tìm hiểu qua:
redpointyoga.com/vi/saigon/
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Học viên nói gì về khóa học?
Là một người năng động trong thể thao, tôi nhận thấy khoá học này rất bổ ích cho sự tập luyện cá
nhân không chỉ trong Yoga mà còn trong những môn thể thao khác. Một trong những điều thú vị nhất
tại trường là khoá học cho tôi thấy được cả 2 mặt tâm linh và khoa học trong Yoga.
Sau khóa học, Andy tư vấn rất nhiều cho việc phát triển sự nghiệp yoga của tôi. Khi tôi vẫn còn là 1
giáo viên mới, Andy đã giúp tôi có được rất nhiều cơ hội dạy tại Sài Gòn. Nhờ có Andy, hiện tại tôi đã
đạt được các mục tiêu sự nghiệp chỉ sau một năm từ khi bắt đầu.
— Sophie Van, Yoga by Sophie

Đây chắc chắn là khóa đào tạo giáo viên yoga có học trình được thiết kế cẩn thận, và đáng
tin cậy nhất. Giáo viên đều là những người tài năng và tận tình, bạn học trong khóa đều thật
tuyệt vời với năng lượng đầy tích cực. Tôi đặc biệt cảm ơn thầy Andy Seymour đã tổ chức
khóa học tuyệt vời này và cho tôi cơ hội được bước chân đầu tiên vào con đường yoga.
Ngoài ra không thể không kể đến những cô giáo tuyệt vời: cô Oanh Nguyen, cô Thái Hương
and cô Tú 😘 Không thể nào kể hết sự biết ơn của tôi đối với thầy cô, không chỉ bởi sự hướng
dẫn và dạy dỗ tận tình mà còn bởi những chia sẻ rất chân tình và tình bạn giữa chúng ta.
Mãi yêu!
— Nhiên Mai
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Tôi sẽ giới thiệu khóa này đến bất kì ai muốn theo đuổi sự nghiệp yoga với một hành trang
kiến thức chắc chắn và đa dạng. Giáo viên chuyên nghiệp và tận tâm, chương trình giảng
dạy được thiết kế rất tốt.
— Ngân Giang

Lớp học hoàn hảo, giáo viên hoàn hảo!
— Thuy Trang Pham

Chương trình học được thiết kế phù hợp bao gồm nhiều khía cạnh của Yoga, nhưng
bạn vẫn có thể tập trung vào những điểm cần thiết.
Bạn có thể tìm thấy cả yoga truyền thống và yoga hiện đại tại đây. Ngay cả khi bạn
không có ý định trở thành huấn luyện viên yoga - chỉ đơn giản là yêu yoga, khóa 200h
YTTC của Redpoint Yoga Saigon cũng là cơ hội tốt để bạn vui chơi và có thật nhiều
người bạn yoga tuyệt vời. Hãy tin tôi!
— Lương Diễm Nhi

32

Học phí & Đăng ký
Giá thường

Early Bird (Đăng ký trước
07/04 hay 14/06)

$1,950

$1,750

Đắng ký khoá học như thế nào?
Điền vào form sau @ www.redpointyoga.com/vi/apply/
Sau khi chúng tôi xem xét xong, bạn chỉ cần đặt cọc $500 để đặt chỗ.
3 cách thanh toán:
1. Chuyển khoản

2. Trả tiền mặt

3. Thẻ tín dụng (2% phí dịch vụ)

Thông tin tài khoản
Tên tài khoản: Phòng tập Thể dục Thẩm mỹ - Yoga Vóc dáng Thể thao
Số tài khoản: 007.100.0785523
Ngân hàng: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Vietcombank HCMC
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FAQ
Q) Khóa đào tạo này được công nhận bởi Yoga Alliance?
Đúng. Tất cả học viên hoàn thành khóa đào tạo 200 giờ của chúng tôi đều tốt nghiệp với
chứng chỉ liên kết Yoga Alliance (RYT 200). Chứng chỉ này được quốc tế công nhận - và mang
đến cho bạn cơ hội dạy yoga ở mọi nơi trên thế giới.

Q) Tôi mới tập yoga thì có sao không?
Thông thường, chúng tôi yêu cầu ít nhất 6 tháng thực hành yoga. Tuy nhiên người mới bắt
đầu hoàn toàn có thể tham gia được khóa học. Chỉ cần bạn sẵn sàng về mặt cơ thể và quyết
tâm muốn học, chúng tôi luôn chào đón bất kỳ học viên nào quan tâm.

Q) Trường dạy theo phong cách nào?
Nửa đầu của khóa học, các học viên sẽ được học các tư thế trong chuỗi Ashtanga Căn bản
truyền thống. Sau đó chúng ta sẽ được học cách sáng tạo các chuỗi Vinyasa. Cả 2 phong cách
này đều rất thịnh hành ở các studio tại Sài Gòn.

Tìm hiểu thêm xin truy cập:

www.RedpointYoga.com/vi/saigon

34

Kết nối với chúng tôi
Let’s meet up!

fb.com/RedpointYoga

Nguyên @ 0933-547-334 (VN)

info@RedpointYoga.com

Andy @ 076-435-4435 (EN)

Bạn không ở Sài Gòn?
Cứ nhắn tin cho chúng tôi và ta sẽ gặp qua Zoom

Tại Sài Gòn?
Chúng tôi có thể gặp gỡ uống cà phê 1:1 để trả lời bất kì câu hỏi nào của bạn
Tham gia lớp của Oanh @ Yoga Sculpt n Shape (lớp đầu tiên miễn phí – Schedule)
Tham gia lớp của Tú @ Yatha Yatha Yoga Studio (lớp đầu tiên miễn phí – Schedule)

Xin
Cảm ơn!

