
Lles a Gwytnwch 



• Cyflwyno’r 5 Cam at Lesiant ac awgrymu sut 
gallwch eu hymarfer bob dydd    

• Codi ymwybyddiaeth o weithgareddau hunan-
ofal a sut gall y rhain fod o help   

• Esbonio beth yw gwytnwch a’r gweithgareddau 
a all ei gefnogi  

Nodau’r Sesiwn 



 5 Cam at Lesiant     
 

1. Cysylltu 
2. Bod yn egnïol 
3. Rhoi 
4. Parhau i ddysgu 
5. Dal sylw 

• Rhaglen Foresight: Prosiect Cyfalaf a Lles Meddyliol (2008) 
• Yr Athro Cary Cooper  
• https://www.gov.uk/government/publications/five-ways-to-mental-wellbeing



  5 Cam at Lesiant       

Cysylltu: gyda ffrindiau, teulu a chydweithwyr   

Bod yn egnïol: ymarfer dyddiol, beicio, garddio   

Rhoi: gwneud gweithred garedig, diolch i rywun, gwenu   

Parhau i ddysgu: rhoi cynnig ar rywbeth newydd  

Dal sylw: bod yn y foment, sylwi ar eich amgylchedd



Hunan Ofal 
sut ydych chi’n gofalu amdanoch eich hun?



Sut ydych chi’n ymlacio?



 
 Manteision Ymlacio 

 

• Mae’n torri ar y cylch o orbryder  
• Mae creu symptomau ymlacio yn y corff yn cael gwared 

ar symptomau straen a gorbryder 
• Lleihau pwysedd gwaed  
• Cynnal system imiwnedd iach  
• Gwella’r cof a’r gallu i ganolbwyntio 
• Lleihau gweithgarwch yn y system limbig yn yr 

ymennydd, sy’n ymwneud â                                  
rheoleiddio’r emosiynau 

• Cynyddu lefelau egni 
• Gall leihau poen



 
  

Ymlacio Mewn Bywyd Bob Dydd 

• Arafu  
• Cynnwys pleser a gwobrau yn eich trefn o ddydd i 

ddydd   
• Rhoi egwyliau byr i chi eich hun  
• Mabwysiadu ystum hamddenol  
• Mynd ati i ymlacio cyn mynd i’r gwely 

e.e. cael bath neu ddarllen llyfr



Bod yn Egnïol

• Meddwl am symud fel cyfle, nid anhwylustod   

• Mae’n helpu i ‘losgi’ hormonau gorbryder (adrenalin/cortisol)  

• Mae’n rhyddhau endorffinau (codi hwyliau’n naturiol) 

• Dechrau gyda nodau cyraeddadwy bach (e.e. cerdded am 10 
munud) a’u cynnwys yn eich trefn o ddydd i ddydd 

• Gall ymarfer aerobig (cerdded yn gyflym, nofio, rhedeg, dawnsio 
ac ati) fod yn effeithiol i helpu i reoli gorbryder 

 



Pam mae cwsg da yn bwysig

• Helpu gyda’r swyddogaeth wybyddol – canolbwyntio, datrys 
problemau, cynhyrchiant a pherfformiad   

• Gall cwsg gwael gynyddu’r risg o ddatblygu rhai cyflyrau iechyd   

• Mae patrymau cysgu gwael yn gysylltiedig ag iselder 

• Mae cwsg da yn gwella ein swyddogaethau imiwnedd 

 



Strategaethau i Wella Cwsg 
• Cadw at drefn reolaidd  

• Ceisio peidio â chysgu yn ystod y 
dydd  

• Dilyn trefn o ymlacio a dim ond 
mynd i’r gwely pan rydych chi’n 
gysglyd   

• Cryfhau’r cyswllt rhwng gwely a 
chwsg – osgoi cael teledu neu 
gyfrifiadur yn y gwely os allwch chi 

• Tawelu eich meddwl  

• Cyfyngu ar yr amser yn eich gwely 

     



Cwsg a Derbyn

• Peidiwch byth â cheisio gorfodi eich hun i gysgu  

• Mae gan gysgwyr da gred fewnol eu bod nhw’n mynd i 
fod yn iawn, beth bynnag fydd yn digwydd y noson 
honno, yn hytrach na bod yn ofnus  

• Defnyddiwch dechnegau fel Ymwybyddiaeth Ofalgar i 
ollwng unrhyw broblemau sydd gennych chi ac i 
ganolbwyntio ar y presennol e.e. eich anadl ysgafn, 
cyffyrddiad y cwilt ac ati.   



Gwytnwch
“Mae gwytnwch wedi cael ei ddisgrifio fel y “gallu i lwyddo, 
byw a datblygu mewn ffordd bositif . . . er gwaetha’r straen 
neu’r gofid a fyddai fel rheol yn cynnwys y posibilrwydd real 
o ganlyniad negyddol”. Y gallu i gynnal lles personol yn 
wyneb pob her.” * 
•Effeithio ar ein lles emosiynol/seicolegol 

•Lleihau gorflinder difrifol  

•Cynyddu empathi a thrugaredd    

•Gwella iechyd corfforol a meddyliol  

•Ein helpu ni i ymwneud â gweithgareddau ystyrlon (gan gynnwys 

gwaith)   
*(NHS England (2016) 10 High Impact Actions Topic Sheet 6.2 - Personal Resilience. Ar gael yn: https://
www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2016/03/releas-capcty-6-topic-sht-6-2.pdf) 



Sut gallwn ni fod yn fwy gwydn?
•Cysylltu ag eraill  

•Cydnabod ein cryfderau a’n sgiliau ymdopi (Sut ydym ni wedi 
ymdopi yn y gorffennol? Beth sydd wedi bod o help?) 

•Rheoli pryder (ymwybyddiaeth ofalgar, cofnodi, ymlacio) 

•Goddef ansicrwydd (cydnabod beth sydd o fewn eich 
rheolaeth, canolbwyntio ar fod yn y foment bresennol) 

•Diolchgarwch a charedigrwydd (3 pheth y gallwn ni fod yn 
ddiolchgar amdanyn nhw bob dydd, bod yn garedig ac yn 
ystyriol tuag at bobl eraill)  

•Cymryd rhan mewn gweithgareddau hunan ofal 



Pa newidiadau buddiol allech chi eu gwneud?
•Gan feddwl am yr wybodaeth yn y modiwl hwn, pa newidiadau 
allech chi eu gwneud yn eich bywyd i roi hwb i’ch lles?   

•Meddyliwch am bob maes sydd wedi cael sylw: 
• 5 Cam at Lesiant (Cysylltu, Bod yn Egnïol, Rhoi, Parhau i 

Ddysgu, Dal Sylw) 
• Hunan ofal  
• Ymlacio  
• Gweithgarwch corfforol  
• Cwsg  
• Cynyddu gwytnwch  

•Fedrwch chi newid unrhyw beth yn unrhyw rai o’r meysydd 
hynny yn eich bywyd?   
•Cynlluniwch sut gallech chi wneud y newidiadau buddiol 
hynny. Gwnewch yn siŵr bod y cynllun yn realistig a’i 
ysgrifennu.   



Pa newidiadau buddiol allech chi eu 
gwneud?

Gallai hyd yn oed un newid bach wneud gwahaniaeth mawr ac fe 
all roi hyder i chi i wneud mwy!   



Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith 
Mae'r gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn darparu cymorth 
unigol, wedi'i deilwra i helpu pobl sydd â chyflyrau iechyd i 
barhau i weithio. Gallwch gael y cymorth hwn AM DDIM ar yr 
amod eich bod chi'n: 
• Gyflogedig neu'n hunangyflogedig AC 
• Yn byw neu'n gweithio yn Abertawe, Castell-nedd, Port 
Talbot neu Ben-y-bont ar Ogwr 

I gael defnyddio'r gwasanaeth neu i gael gwybod mwy 
ffoniwch  
              01639 684568  
Mae ein swyddfa ar agor rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i 
ddydd Gwener a gallwch adael neges y tu allan i’r oriau hynny 
a byddwn yn eich ffonio’n ôl.


