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CG Klock Tids triangel
1 GOD skapade dags att mäta början och slut!
Depå Guardian Klock ( CG Klock) för kort sikt (timme)
time-management, ersätter alla andra klockor (Jämför 24h v 21h) :
en dag har 21 timmar> 1 timme har 21 minuter> 1 minut har 21 sekunder

> En sekund har 21 blinkar> en blinkning har 21 blinkar> en blixt har 21 klick

Urmakeri använda en tre rader:
14h-12m-16s
207 Dy - 4 dw
Y1 - M8 - W2 - D4

Linje 1: den 14 th timme, 12 minuter, 16 sekunder.

Linje 2: 207 th dag på året, 4 th dag i veckan
Rad 3: År 1 - månad 8 veckors 2 - Dag 4
eller: I mitten av veckan i vecka 2 i Jupiter-månad år 1

Namngivning, vecka: Dag 1

Dag 2 Dag 3 mitt i veckan Dag 5 Week
slutet Rolig dag

1 st Dag 2 nd dag 3 rd dag 4 th dag 5 th dag 6 th Dag 7 th Dag
söndag * måndag * tisdag * onsdagen
dag * torsdag * fredag * lördag *

Stoppuret skulle också visa blink, blixt och klicka tid ... De
CG Klock visas av klocka, klocka och stop-watch. Be din urmakare för att få dig
en (21H klocka, klocka, tidtagarur, ..) .
O timmar sätts varje år efter den kortaste natten på Sunrise. varje 73
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dagar (5x per år) 0 timme återställs (sommartid) . behövs Dagsljus- besparing att få
upp så nära soluppgång som möjligt. Att få upp vid soluppgången är naturligt och
hälsosamt.

Tids triangel
dag start : O timmar Soluppgång

Tidig dag är från 0 - 7 timmar 7 timmar
är Mid-Day
sen Day är från 7 - 14 timmar 14 timmar är Solnedgång

Natt är från 14 - 21 timmar

Jämförelse 21h CG Klock / 24h pagan klocka
Tids Triangle

* 24 timmars pagan klocka

Dagen börjar vid 0 timmar Soluppgång >

6 timmar

Tidig dag är från 0 - 7 timmar >

6 - 12 Morgon

7 timmar är Mid-Day >

12 Middag

sen Day är från 7 - 14 timmar >

12-18 Eftermiddag

14 timmar är Solnedgång >

18-22 Kväll

Natt är från 14 - 21 timmar.

22 - 24 + 1 - 6 Natt

Natt Utegångsförbud från 14 - 21 timmar.

natt Utegångsförbud 22-6

Natt utegångsförbud
Den mänskliga kroppen har inte utformats för att vara
nattliga. Människor missbrukade sin hjärn- makt att skapa
en nattlig livsstil. Denna livsstil är inte fördelaktigt för god
hälsa.

Natt utegångsförbud behövs för god hälsa.
En 7 timmars Night-utegångsförbud från 14-21 timmar (22- 6 timmar, 24 timmar Pagan- klocka) är
obligatorisk. För god hälsa, minskad energiförbrukning, minskade föroreningar och skydd av vilda
djur och växter. Minskning av brott, vilket minskar kostnaderna för regeringen uppmuntra
multiplikation.
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