
100 ideias de

Como fazer o marketing de músicos ou artista

Performance musical/dança/teatral para músicos

Curso de instrumento (piano ou violão 7 cordas, ou percurssão ou guitarra 
ou baixo ou bateria)

ARTE

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PRODUTIVIDADE

Curso de Canto

Como se tornar compositor/arranjador

Como ganhar dinheiro com produção musical

Beat maker

Como viver de mágica

Como ganhar dinheiro desenhando

Curso de tatuadores (técnica específica)

Terapias para problemas específicos - hipnose

Terapias para problemas específicos - eft

Terapias para problemas específicos - reflexologia

Terapias para problemas específicos - auricoloterapia

Como se tornar um DJ que trabalha a metade e ganha o dobro (eventos 
empresariais)
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DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PRODUTIVIDADE
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O guia definitivo para você fazer homeschooling e complementar a 
educação da escola

100 ideias de

Terapias para problemas específicos - cristais

Terapias para problemas específicos - visualização

Terapias para problemas específicos - heiki

Terapias para problemas específicos - fitoenergética

Curso de defesa pessoal e segurança

Como viver de palestras 

Técnicas de Meditação para problemas específicos ou performance

Como ganhar dinheiro sendo professor particular

Apresentações épicas (powerpoint)

Acabando com a aura negativa do lar (feng shui)

Como usar sua intuição sem dúvida

Como se tornar um profissional de numerologia

Como fazer mapas astrais e se tornar um profissional (astrologia)

Projetando arquétipos para descobrir sua força interior (Jung)

Constelação familiar

Superando traumas e abusos da infância

O poder do perdão



DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PRODUTIVIDADE
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100 ideias de

Acabe com a procrastinação sem precisar de força de vontade - 
reprogramação mental

SuperCérebro: Como aprender a aprender o que você quiser em menos 
tempo

Cuidados especiais de animais exóticos (porquinho-da-índia, furão, 
serpentes, hamster, coelho, iguana, periquito, tarântula)

HOBBIES E OUTROS

Aprendendo política de uma forma simples e clara para discutir com 
embasamento na sua roda de amigos ou na internet

Ufologia

Como cultivar ervas/hortaliças em casas ou apartamentos

Como tratar orquídeas e plantas de alto valor agregado

Como tratar aquários de água salgada

Como tratar aquários de água doce

Como educar o seu gato

Cuidados especiais com aves (calopsitas, papagaios, periquitos, canários)

Como ensinar aves a falar (papagaio, cacatua e outros)

Como alimentar meu pet sem nada industrializado - com os alimentos que 
ele digere melhor

Curso de Poker Texas Hold'em para ser o melhor dos seus amigos
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100 ideias de

Portais de Notícias: Desenvolver produtos específicos para uma audiência 
já existente. Exemplo: Site de finanças e começou a fazer infoprodutos do 
tema financeiro.  

NEGÓCIOS E CARREIRA

HOBBIES E OUTROS

Aprendendo política de uma forma simples e clara para discutir com 
embasamento na sua roda de amigos ou na internet

Como instalar energia limpa na sua casa e ainda receber dinheiro da 
companhia energética

Como fazer sua própria bebida (vinho, hidromel, cerveja, whiskey, outros) 
em casa

Como se tornar um cabeleireiro de sucesso

Curso de espanhol online

Curso de alemão online

Curso de italiano online

Curso de francês online

Como fazer e lucrar com uma micro fábrica de bebida (vinho, hidromel, 
cerveja, whiskey, outros) em casa

Curso de Poker Omaha

Como ter uma renda extra jogando poker 

Como fazer uma agrofloresta em pouco espaço

Treinamento para se tornar um cyberatleta (league of legends, dota, cs:go, ...) 

Como melhorar fundamentos (tênis, futebol, basquete...)
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100 ideias de

NEGÓCIOS E CARREIRA

Arquiteto, faça projetos (renderização, autocad ou outro) de cair o queixo 
de seus clientes

Como aprender linguagem de programação específica (java, python, 
rails...)

Curso de inglês para objetivo específico

Curso de japonês online

Curso de mandarim online

Curso de russo online

Curso de árabe online

Como se tornar um filmmaker para trabalhar com vídeos para internet

Como perder a timidez e gravar vídeos ou fazer transmissões ao vivo

Como se tornar um DBA

Como se tornar PMP

Como ensinar programação e robótica para crianças (arduíno)

Metodologias ágeis para equipes

Como se tornar um confeiteiro profissional

Como se tornar um sushiman profissional

Como se tornar um churrasqueiro profissional

Renda extra: Como ser um freela-referência nos sites de contratação
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100 ideias de

NEGÓCIOS E CARREIRA

Como passar na prova de especialidade médica (nutrologia ou pediatria 
ou outra)

Fundo de investimento imobiliário: Como comprar imóvel com menos de 
R$1.000 e ainda receber aluguel 

Como ser chique no estilo que combina com você e melhorar sua marca 
pessoal

Como aplicar OKR na sua equipe (Objective and Key Results)

Profissão trafficker: Como viver de tráfego para terceiros

Como se tornar um cuidador de idosos

Como fazer campanhas de doação de sucesso

Formação de coach financeiro

Como fazer eventos que vendem

Curso de línguas específico para provas (IELTS e TOEFL)

Como importar mercadorias abaixo do valor de mercado

Corretor de imóveis de sucesso

Como lotar seu consultório em terapias alternativas

Como se tornar um influenciador digital

Como investir na bolsa dos Estados Unidos

Viver de trade: Como fazer daytrade com 10 minutos por dia
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100 ideias de

NEGÓCIOS E CARREIRA

RELACIONAMENTOS E MATERNIDADE

Aposentadoria Nua e Crua: Planejamento financeiro para se aposentar 
anos mais cedo

Como aumentar sua chance de conseguir empregos que pagam bem 
(CV, linkedin, medium, entrevista e outras técnicas)

Sem medo de conversar com desconhecidos e dissolvendo a ansiedade 
em qualquer ambiente social

Plano financeiro para sair do seu emprego

Ensinando como lidar com dinheiro - para crianças

Como fazer streaming de games e não precisar trabalhar

Como reacender o fogo do casamento

Como desbloquear orgasmos múltiplos (Tântra)

Como lidar com ansiedade infantil e aspergers sem remédios

Comunicação não-violenta

Como educar seu filho com mais empatia

Tech-free kids: Cuidar do seu filho com o mínimo de tecnologia

Como sobreviver aos primeiros meses de gêmeos

O passo-a-passo para dissolver sua dívida de PF

Como delegar o que você já faz - trabalhar menos e ter mais resultado

Como passar em prova de concurso específico
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100 ideias de

Acabar com vício em drogas e dependência química (remédios ou 
maconha ou outra)

Como superar o fim de um casamento

Como ganhar massa magra sendo vegano

Acabar com vício em pornografia

Acabar com vício em celular/tablet

Acabar com vício em jogos online

Livre do álcool para sempre

Parar de fumar de uma vez por todas

Como aumentar a libido feminina naturalmente

RELACIONAMENTOS E MATERNIDADE

SAÚDE E BELEZA

Alimentação para voltar a ter pele de bebê (sem acnes, espinhas, 
celulites, estrias etc.)

A Jornada do envelhecimento sem sintomas de doenças crônicas ou 
degenerativas.

Desintoxicação de fígado e vesícula: O passo a passo para a 
desintoxicação mais profunda na sua casa 

Crianças intolerantes à gluten/lactose: desenvolvendo receitas saudáveis

Táticas de Biohacking aplicadas à produtividade

Superhumano: Jejum intermitente e hábitos ancestrais
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100 ideias de

Autoestima para quem está acima do peso

O passo-a-passo para o magro ganhar massa magra (Macros)

O mentor da suplementação natural 

Diminuindo o ronco e apneia para um sono reparador

Qualidade do sono: Como dormir bem e profundamente 

Superimunidade

Ervas medicinais para cura de males físicos e emocionais

Exercícios para acabar com a dor nas costas

burnYoga  - como queimar gordura fazendo yoga

Vida Cetogênica: Como emagrecer comendo gordura

Aumentando as chances de sucesso para engravidar

Como emagrecer sem academia (calistenia, ballet fitness, outros)

SAÚDE E BELEZA

Como fazer os exercícios de ginástica do crossfit (área de membros com 
vídeos mostrando a teoria e comunidade com feedback)


