Se reinventando na “excelente” idade
O céu é o limite para a palestrante, pianista Betth Ripolli ...Respira... está tudo aí!
Aos 65 anos, Betth tem sonhos, projetos e ações como se tivesse 30. Prefere dizer
que está na “excelente” idade. O termo é bem pertinente ao momento em que vive. Depois
de abraçar a carreira de palestrante motivacional com banda feminina; gravar 5Cds, um
eles autoral onde se atreve a cantar; escrever a autobiografia – A AUTOCONFIANÇA, O
OXIGÊNIO DA VIDA; liderar um programa online,do bem, ( Sintonia) na ALLTV, ser
uma menininha do interior batizada com nome de rainha – Elisabeth, resolve ousar mais e
mais.
Faz parte agora de agências de modelos e já estreou um mega comercial.
Ser modelo é sinônimo de beleza evivacidade, o ingressona profissão,
normalmente, acontece na juventude mas Betth, que sente se jovem e cheia de vida,
abraçou mais essa atividade. Outro sonho a desbravar neste novo mercado e a ousadia,
segundoRipolli, mostra que não há idade para se sonhar. Para ela não existe a frase:...–
“No meu tempo...”. Enquanto há vida entende que é tempo derealizações e novas
conquistas.
E somando-se a isso faz parte do mais novo portal que está bombando na Internet Mega Models Life, onde há tudo de Mega para todos que querem se sentir Mega, nessa
vida.
Nesse portal , Betth e mais de 10 parceiros publicam diariamente assuntos que
certamente vão motivar as pessoas a serem Mega em tudo. Tratam de cincopilares que
compõem o equilíbrio de cada um de nós.






Amor, Familia E Relacionamentos.
Corpo E Mente
Energias E Espirito
Atividade Profissional E Prosperidade
Proposito De Vida

Ripolli crê que a vida traz desafios e não obstáculos. É um exemplo de
superação, que inclui assédio moral, violência física e psicológica que só a levaram a
reforçar seu mantra : “O mal é um bem deslocado”. Tanto em suas palestrascomo em
seu programa Sintonia, transmite não apenas otimismo mas também um total
entusiasmo pela vida. Mais de 10 mil pessoas já se beneficiaram de seus contextos e o
programa está chegando a 200 mil views.
A empreendedora ainda consegue ser mãe, avó, amiga e mulher e se engajar, e
muito em projetos sociais, e movimentos de empoderamento da mulher.
Como foi dito, para ela o “céu é o limite”

