Podziękowania za 6 miesięcy
bloga + podsumowanie :)
.
.
Na wstępie chcę podziekować wszystkim,
którzy odwiedzają bloga, piszą do mnie, inspirują, komentują,
likeują, udostępniają, ściagają ebooki, dołączają do mnie na
facebooku…

Muchas Gracias
.

.
Pierwszy wpis opublikowałem 8 stycznia 2014 roku w Kostaryce –

brakuje mi tego upału jaki tam był
Do dziś jest 90 wpisów na blogu (ten jest 91-szy)
W ostatnim miesiącu bloga odwiedziło 1962 UU (unique user)

W sumie w ciągu 6 miesięcy bylo ponad 8300 UU
(od połowy kwietnia i cały maj nie poblikowałem nic na blogu
bo zmieniłem miejsce pobytu z Kostaryki na Ekwador)
.
Średni czas wizyty na blogu

To oznacza, że w sumie osoby odwiedzające spędziły na blogu
ponad 6 milionów sekund

czyli ~1892 godziny
.

.
Najbardziej poczytne wpisy to:
1. Wyspy Unii Europejskiej gdzie można zamieszkać i pracować –
czytany 1047 razy (od 01.04.2014)
2. Skryty foto akt (nie)znajomej… cz. 4/??? – „czytany” 911
razy (od 17.03.2014)
3. Ebook Seks, Narkotyki & Oświecenie – Seks cz. 2 – czytany
685 razy (od 29.03.2014)
4. Ayahuaska – mój pierwszy raz – czytany 611 razy (od
24.01.2014)
5. Czym jest oświecenie ? Czy jesteś pewny/a ze nie jesteś
oświecony? – czytany 542 razy

(od 04.03.2014)

6. Jak odbyć podróż mentalna – stan poszerzonej świadomości –
czytany 512 razy (od 23.01.2014)
7. Ayahuaska Ekwador Doświadczenia – mój drugi raz – czytany
504 razy (od 27.02.2014)
.
.
Najbardziej odwiedzane strony to:
1. EBOOKI – odwiedzona 2142 razy (od 24.02.2014)
2. Max Love – odwiedzona 1406 razy (od 19.02.2014)
3. Praktyki
01.04.2014)

przebudzenia

.
Najczęściej ściagane pliki:

–

odwiedzona

1135

razy

(od

1. Ebook Biblia Miłości – 711 razy (od stycznia 2014)
2. Ebook Seks, Narkotyki & Oświecenie – 283 razy (od kwietnia
2014)
3. Portfolio rysunków – 95 razy (od stycznia 2014)
4. Ebook Sprzedawca Marzeń – 81 razy (od kwietnia 2014)
5. Portfolio obrazów w UV – 74 razy (od stycznia 2014)
.
jak masz sugestie pytanie prosby itp odnosnie bloga to pisz do
mnie na facebooku – kliknij i dolacz do moich znajomych
.
by Max Love 333

