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CG Klock Time-trijstūris
1 GOD izveidots laiks pasākuma sākums un beigas!
Turētājbanka Guardian Klock ( CG Klock) īstermiņa (stunda)
laika vadība, aizvieto visus citus pulksteņus (Salīdzināt 24 v 21h) :
dienā ir 21 stundas> 1 h, ir 21 minūtes> 1 minūte ir 21 sekundes
> 1 sekunde ir 21 mirgo> 1 mirklis ir 21 mirgo> 1 zibspuldze ir 21 klikšķi

Pulksteņu izmantot 3 līniju displejs:
14h-12m-16s
207 dy - 4 dw
Y1 - M8 - W2 - D4

1. rinda: 14 th stunda, 12 minūtes, 16 sekundes.
2. rinda: 207 th diena gadā, 4 th nedēļas diena
3 Line: Gads 1 - Mēnesis 8 -Week 2 - 4.diena

vai: Vidējā nedēļā 2 nedēļas Jupiter-mēnesis gads 1
nosaukšana, nedēļā: Diena 1.
diena

2.diena 3.diena Vidējā nedēļas diena 5 Weekbeigas Jautra diena

1 st diena 2 nd 3. diena rd 4. diena th 5. diena th 6. diena th diena 7 th diena
svētdiena * pirmdiena * otrdiena * Wednesdiena * ceturtdiena * piektdiena * sestdiena *

Stop-skatīties arī parādīt mirgot, flash, un noklikšķiniet uz laiku ... The
CG Klock tiek parādīta ar pulksteni, pulksteņa un hronometra. Uzdod savu pulksteņu, lai saņemtu
jums 1 (21h pulkstenis, pulkstenis, hronometrs, ..) .

O stundas, tiek noteikts katru gadu pēc īsākā nakts pie Sunrise. Ik 73
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dienas (5 reizes gadā) 0 stunda ir reset (Vasaras laiks) . Daylight- ietaupījums ir
nepieciešams, lai piecelties tik tuvu saullēktam iespējas. Piecelšos saullēkta ir
dabīgs un veselīgs.

Time-trijstūris
Dienas sākums : O stundas saullēkts

Early Day ir no 0 - 7 stundas 7 stundas
ir Mid-Day
vēlu diena ir no 7 - 14 stundas 14 stundas
ir saulriets

nakts ir no 14 - 21 stundas

salīdzinājums 21h CG Klock / 24h pagānu pulkstenis
Time-Triangle

* 24 stundu pagānu pulkstenis

Diena sākas 0 stundas saullēkts >

6 stundas

Early Day ir no 0 - 7 stundām >

6 - 12 rīts

7 stundas ir Mid-Day >

12 pusdienlaiks

vēlu diena ir no 7 - 14 stundām >

12-18 Pēcpusdiena

14 stundas ir saulriets >

18-22 vakars

nakts ir no 14 - 21 stundu laikā.

22-24 + 1 - 6 nakts

nakts vakara zvans no 14 - 21 stundu laikā.

nakts vakara zvans 22-6

Nakts komandantstunda

Cilvēka ķermenis nav paredzēts nakts. Cilvēki
ļaunprātīgi viņu uz smadzeņu spēku radīt nakts
dzīvesveidu. Šis dzīvesveids nav izdevīga labu
veselību.
Nakts komandantstunda ir nepieciešama labai veselībai.

A 7 stundas Nakts komandantstunda no 14-21 stundām (22- 6 stundas, 24 stundu Pagan- clock) ir
obligāta. Par labu veselību, samazinot enerģijas pakalpojumu apjoma, samazinot piesārņojumu un
savvaļas aizsardzību. Samazināšanās noziedzību, samazinot izmaksas valdībai, veicinot
pavairošanu.
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