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[PT]
Atentar, obedecer e perceber

[EN]
Pay attention, obey and perceive

Os níveis determinam e ditam a situação ou a posição
em que algo ou alguém se encontra.

Levels determine and dictate the situation or position in
which something or someone finds itself.

Este nível parte do corte da escala, passa pelo vinco
médio do tempo e encerra o peso em queda.

This level starts from the cut of the scale, goes through
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the middle crease of time and ends the falling weight.
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Madeira, ferro, pedra, cabo de
aço, ferragens, manga termoretractil e tinta preta.
[Wood, iron, stone, steel cable,
hardware, heat shrink sleeve and
black paint.]
Dimensões variáveis
[Variable Dimensions]
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