
 

CGTinacomplex 

24 pilula indarberriCGTtzaile 
gainean duguna hobeto eramateko 

VIA ORAL AHOTIK HARTZEKO 

Irakurri argibide orri osoa botika hau hartu baino lehenago 

Ondo gorde argibide orri hau eta irakurri nahi bestetan 

Zalantzarik izanez gero, CGT-LKN  sail sindikalean galdetu 

Honako botika hau zuk zeu agindu diozu zeure buruari. 

Automedikatu. Eman, zabaldu eta gomendatu lankide orori modu libre 
batean erabiltzeko. 

Zer da CGTina eta zertarako balio du 

Automedikamentu motakoa duzu botika hau. Ezaguna egingo zaizu 
langileen kontrako edozein formari erasotzeko; euren bizkarrean 
egindakoei, hain zuzen ere. 

Kontzentziaminak Anarkosindikalismoa A eta langileriaren (beti ordaintzen 
duena...) parte sentitzea sustatzen ditu. 

Ekintzazuzenolak klientelismoak ezeztatzen dituen autonomia eta 
autogestio gaitasunetan eragiten du. “zer  dakizu nireaz?” bezalako 
esaldiak dakartzan arduragabekeriaren kontrako konponentea du. 

Elkartasuninak gaitz berbera edo antzeratsuak dituzten beste 
gizakienganako hurbilpena eragiten du. Elkarlana, talde-lana eta ingururik 
hurbilena (Federalismoa) zein urrunena (Internazionalismoa) dakar. 

CGTina pilulak honako 3 gaitzetarako aproposa da oso: 

 “Euren krisiak” dakarren presioaren kontrako tratamendu bezala. 
Tentsioak lantokian jasaten dugun bidegabekeria areagotzen du. Honi 
eskubideak murrizten dizkigutela gehitzen badiogu, burmuinean, 
bihotzean edota diruzorroan eragozpenak sor litzake. 

 “Eragile sozialekin” desilusionaturik daudenak tratatzeko. Sindikatu 
nagusiek eta korporatiboek goragaleak, itotzeko sentsazioa edota kakalarri 
akutua sor litzakete. 

Tratamenduari jarraituz gero, hobekuntza nozitu ahalko duzu; 
ikuspuntuaren aldaketa edota bazterketa zuzendua dela deskubritu ahal 
duzu. Naturalena “komuneko patologia” elkarrekin hartzea litzateke. 

Hutsegite aldarrikatzaileari buelta emateko. Sasoi gorrietan “pasibitate 
putzu” honetatik aterako gaituen alternatibaren bila gabiltza. Botika honen 
osagaiek horixe lortzen dute. 

CGTina hartu baino lehenago 

Ez hartu inondik inora CGTina askatasunari alergia izanez gero, edo beste 
pertsona batzuek zuen ordez erabaki dezaten nahi izanez gero. Kontu 
handiz hartu sindikatu guztiak gauza bera direla pentsatzekotan. CGT-LKN 
parte-hartzailea eta asanblearioa da guztiz. 

Zelan hartu CGTina: 

Pilula ahoan sartu, esplotazio, prekarietate edo bidegabekeria unerik 
gogoratzen ari zarela, eta gozatu patxadaz. Nahi duzun moduan egin 
dezakezu operazio hau: gogoratu automedikamentu bat dela. 

Kutxatxoa amaituta sintomek hobera egiten ez badute, segituan 
kontaktuan jarri CGT-LKNrekin tratamendu gogorrago bati ekiditeko. 

Ontzia kontzerbatzea 

Botika honek dituen ezaugarriak direla-eta, biziki gomendatzen dizugu 
soinean eramatea, edozein momentutan automedikatu behar izango 
baituzu 

Ez utzi arduradunen, nagusien edo zuzendarien esku: Elkartasuninak 
haizeak edota negela sortzen die. 

Ez erabili ontzi hau izeki egiteko asmoarekin: Zerbitzu Publikoen 
arpilatzeak ez du batere graziarik. 

Ontzia gorde eta bete ad livitum: CGTina complex botikak ez du iraungitze-
datarik. 

Botika hau ez du alferrik gastatu behar. Gomendatu familiakoei, laguneai 
zein lankideei CGTina erabiltzeko. 

Aparteko informazioa: 

Hemen gaituzu: 

BIZKAIA 

C/ Bailén nº 7-Entresuelo 
Dptos 2,3 y 4 48003 Bilbao 
Tf: 944169540, fax: 944165151 

www.cgt-lkn.org/gestamp 

gestamp@cgt-lkn.org 

 

En la aplicación para móviles: Google Play  
 

               

Nahi duzunerako beti egongo da pertsona bat erantzuteko prest. 

Etorkizun bat izateko oraintxe borrokatu dezagun 

Aukeratu CGT-LKN 
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