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The Institute of Physics
Yr Institute of Physics (IOP) yw’r corff proffesiynol a’r gymdeithas ddysgedig ar gyfer ffiseg 
yn y DU ac Iwerddon, sy’n ysbrydoli pobl i ddatblygu eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth a’u 
mwynhad o ffiseg.  

Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i gefnogi a datblygu addysgu ffiseg 
mewn ysgolion. Rydym yn annog arloesedd, twf a chynhyrchiant mewn busnes gan gynnwys 
mynd i’r afael â phrinder sgiliau sylweddol. Ac rydym yn darparu cyngor a chymorth sy’n 
seiliedig ar dystiolaeth i lywodraethau ledled y DU ac yn Iwerddon.

 

White Rose Industrial Physics Academy

Mae’r White Rose Industrial Physics Academy (WRIPA) yn gonsortiwm o bum adran ffiseg 
prifysgol (Hull, Leeds, Nottingham, Sheffield ac Efrog). Mae WRIPA yn rhoi cyfle i fyfyrwyr 
ffiseg ennill sgiliau, gwybodaeth a phrofiad gwaith a fydd yn eu paratoi’n well ar gyfer 
cyflogaeth dechnoleg ar lefel graddedigion, ble bynnag y maen nhw’n dewis gweithio.

Rydym yn gwneud hyn drwy ddatblygu cwricwlwm, cymorth gyrfaoedd a threfnu 
digwyddiadau recriwtio i gyflogwyr, gan gynnwys ffair yrfaoedd ffiseg flynyddol. 

Ceir rhagor o wybodaeth yn wripa.ac.uk 
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Dod yn Aelod o’r IOP am £15 y flwyddyn
Rhannwch eich angerdd am ffiseg. Byddwch yn rhan o’n cenhadaeth i godi 
ymwybyddiaeth y cyhoedd a’n helpu i ddatblygu cymuned ffiseg amrywiol a 
chynhwysol. Bydd y canlynol ar gael i chi:

• Rhwydwaith mawr o fyfyrwyr ffiseg a gweithwyr proffesiynol

• Amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys sgyrsiau, gweminarau, gweithdai  
a digwyddiadau cymdeithasol

• Grwpiau diddordeb arbennig, rhwydweithiau canghennau lleol a chyfleoedd 
gwirfoddoli

• Cymorth ac adnoddau gyrfaoedd wedi’u teilwra

• Cyfraddau gostyngol ar gyfer cynadleddau IOP

• Cylchgrawn Physics World bob mis

• Tocynnau sinema, mynediad i barc thema, llyfrau a theithio am bris gostyngol

Ymunwch â chalon y gymuned yn iop.org/join

Mae graddedigion yn gymwys i symud ymlaen i’n gradd Aelod am £15 y flwyddyn am 
y tair blynedd gyntaf ar ôl graddio. Ceir rhagor o wybodaeth yn iop.org/membership

https://membership.iop.org/become-a-member
https://membership.iop.org/


Cyflwyniad
Dylai eich cyfnod yn y brifysgol fod yn brofiad gwych – mae’n gyfle i feithrin 
cyfeillgarwch newydd sy’n parhau, ennill sgiliau newydd, a datblygu gwybodaeth 
ddyfnach a chyfoethocach o ffiseg. Y canfyddiad yw y byddwch yn gweithio’n galed 
ac yn chwarae’n galed, yn ymuno â rhai clybiau, yn ennill y sgiliau cyflogadwyedd 
hollbwysig hynny, ac yn bennaf, y byddwch yn hapus. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod 
ar adegau y gallech wynebu sefyllfaoedd sy’n achosi straen ac sy’n heriol a, gyda 
chymorth, gallwch gymryd camau i oresgyn y rhain yn gadarnhaol.  

Mae’r Institute of Physics (IOP) a’r White Rose Industrial Physics Academy (WRIPA) wedi 
cydweithio i gynhyrchu’r Arweiniad i Gadernid a Lles hwn ar gyfer myfyrwyr ffiseg israddedig. 
Mae’r arweiniad byr hwn yn cynnwys gwybodaeth i’ch helpu i ddatblygu a chynnal eich 
cadernid a’ch lles. Bydd yn eich cynorthwyo i ymdopi â phroblemau, croesawu newid 
a gwneud y mwyaf o’ch amser yn y brifysgol. Mae llawer o bethau a rhesymau a all 
effeithio ar eich cadernid yn y brifysgol – i mi, gweithio fwy neu lai’n llawn amser, gyda 
chyfrifoldebau gofalu gartref, gan deimlo’n llai academaidd, ac ymrafael â fy hunaniaeth 
oedd hyn. Ac, ar ben hynny, doeddwn i ddim yn gwybod beth fyddai fy ngradd yn arwain ato. 
Roeddwn i’n ddigon ffodus i fod ag un ffrind da a’m helpodd drwy hyn i gyd. Fodd bynnag, 
hoffwn pe bawn wedi gwybod am rai o’r adnoddau sydd yn yr arweiniad hwn oherwydd 
gallwn fod wedi deall pwysigrwydd y gefnogaeth a’r arbenigedd a oedd ar gael i mi, a chael 
budd ohonynt. 

Nid wyf yn argymell ceisio brwydro ymlaen. Siaradwch ag arbenigwyr oherwydd bydd eu 
cefnogaeth a’u cyngor yn eich helpu i ddod trwy eich anawsterau gyda mwy o eglurder, 
ffocws a hunan-ddealltwriaeth dyfnach. Yn aml, bydd gweithwyr proffesiynol o’r fath yn eich 
helpu i archwilio eich teimladau yn ddwfn. Ni ddylid diystyru teimladau heb ddatrys sut 
y byddwch yn eu cario gyda chi drwy gydol eich oes, gan y byddant yn dod i’r wyneb ar 
adegau o straen – rwy’n gwybod hyn oherwydd rwyf i wedi profi hyn. Os yw eich straen yn 
rhywbeth dros dro, er enghraifft, eich bod yn chwilio am lety ar gyfer lleoliad, neu os nad 
ydych yn gwneud cystal mewn modiwl penodol, peidiwch â’i gadw i chi’ch hun. Mae siarad 
a chymryd camau yn hynod bwysig i’ch helpu i feddwl am eich atebion eich hun a deall yn 
well sut i ymateb yn wahanol i amgylchiadau tebyg yn y dyfodol.

Felly, os ydych chi, neu rywun yr ydych chi’n ei adnabod, yn teimlo bod pethau’n drech na 
chi, cymerwch amser i ofyn am gymorth. Ar hyn o bryd, rwyf i’n dysgu’r grefft o anadlu’n 
ddwfn, sut i fod yn garedig i mi fy hun, a sut i ddeall fy hun yn well. Cofiwch nad yw unrhyw 
feddyliau neu drafferthion yn ddibwys – rydych chi a’ch lles yn bwysig.

Vishanti Fox  
Rheolwr Datblygiad Proffesiynol Parhaus, Institute of Physics
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Beth yw cadernid a lles?
Nid yw cadernid yn rhywbeth yr ydych yn cael eich geni ag ef neu hebddo, cadernid yw 
eich gallu i ymdopi â sefyllfaoedd anodd ac adfer wedi hynny. Mae pob un ohonom yn 
wynebu heriau drwy gydol ein bywydau ac er y gallan nhw fod yn anodd ar y pryd, maen 
nhw’n rhoi cyfle i ddatblygu ein cadernid a thyfu fel unigolyn.

Mae’r arweiniad byr hwn yn cynnwys gwybodaeth i’ch helpu i ddatblygu a chynnal eich 
lles a’ch cadernid. Ni fwriedir iddo fod yn rhestr ddiffiniol, a gallai’r hyn sydd o bosibl 
yn ymddangos yn gyngor anghyson i chi fod o fudd i rywun arall.

Mae lles yn ymwneud â bod yn iach, yn hapus a theimlo’n dda amdanoch chi’ch hun.  
Bydd cynnal eich lles yn eich galluogi i ffynnu a datblygu lefel uchel o gadernid.

Gall nodi’r sbardunau sy’n tarfu ar eich lles eich helpu hefyd i’w rheoli a’u lliniaru. P’un a 
oes gennych arholiadau, cyfweliad am swydd, neu ddyddiad cau ar y gorwel, gall y cyfan 
gronni a chreu ymdeimlad o bwysau. Gallai sbardunau eraill gynnwys pan nad oes digon  
o eglurder ynglyn â’r hyn y dylech chi fod yn ei wneud, pan fyddwch chi’n cael eich 
beirniadu, neu eich gwaith yn cael ei feirniadu, neu pan fydd eich llwyth gwaith yn 
ormod. Gall sbardunau hefyd godi o’ch bywyd personol a gallant effeithio ar eich lles. 
Er mwyn cynnal eich lles ac ymdopi â sefyllfaoedd anodd neu broblemau, bydd angen 
i chi groesawu newid a gallai hyn gynnwys: bwyta’n fwy iachus, gwneud ymarfer corff yn 
rheolaidd, ymarfer meddwlgarwch a chreu cysylltiad ag eraill. 

Hyd yn oed os ydych yn teimlo’n gyfforddus ac yn ymdopi’n dda ar hyn o bryd, efallai y 
byddwch yn wynebu heriau yn y dyfodol. Dylai datblygu dealltwriaeth o’r hyn sy’n sbarduno 
problemau i chi, a meddwl ymlaen llaw sut i ymdopi â nhw, eich helpu i’w rheoli’n fwy 
effeithiol. Drwy feithrin meddylfryd cadarnhaol a bod ag agwedd optimistaidd tuag at fywyd 
gallwch leihau meddyliau negyddol, a gallu ymdopi ac addasu i newidiadau pan fyddant yn 
codi. Os byddwch yn ymarfer meddwl yn gadarnhaol, byddwch yn fwy agored i gyfleoedd ac 
yn manteisio i’r eithaf ar unrhyw sefyllfa. 

Pan nad yw pethau’n mynd yn ôl y cynllun...

Mae’n bwysig cymryd amser i fyfyrio pan nad yw’r canlyniadau fel yr oeddech yn eu 
disgwyl. Mae myfyrio yn arf allweddol ar gyfer llwyddiant – bydd yn eich galluogi i nodi pam 
na wnaeth pethau weithio a dysgu o hynny. 

Myfyriwch ar eich llwyddiannau hefyd – fe wnaethoch weithio’n galed i’w cyflawni ac mae’n 
hawdd eu hanghofio pan fyddwch yn canolbwyntio ar broblemau.
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Camau i ddatblygu eich cadernid
Rheoli amser

Cynlluniwch eich amser yn effeithiol. I wneud hyn bydd angen i chi flaenoriaethu eich llwyth 
gwaith a chynnwys seibiannau a chyfleoedd rheolaidd i fyfyrio. Efallai y bydd angen i chi 
addasu eich cynlluniau a’ch meddylfryd i ymdopi a digwyddiadau annisgwyl er mwyn eich 
cadw ar y trywydd iawn. Bydd rheoli amser yn dda yn eich galluogi i asesu cynnydd a nodi 
pryd y bydd angen i chi gyfleu oedi posibl i eraill.

Cymryd camau

Proses gylchol yw meithrin eich hunanhyder: po fwyaf y byddwch yn gwneud rhywbeth,  
y mwyaf o gymhwysedd yr ydych yn ei ddatblygu ar ei gyfer, sy’n arwain at hunangred 
fewnol a mwy o hyder. Pryd bynnag y byddwch yn penderfynu cymryd camau bwriadol, 
mae ‘ofn methiant’ yn cael ei leihau. Gall cynllun gweithredu dyddiol helpu, fel bod modd 
cyflawni camau gweithredu neu amcanion – er enghraifft, ceisiwch ei gyfyngu i dri y dydd. 
Ticiwch eich amcanion pan fyddwch wedi’u cwblhau oherwydd bydd hyn yn rhoi ymdeimlad 
o gyflawniad i chi.

Canolbwyntio ar yr hyn y gallwch ei reoli

Yn aml, pan fyddwch yn canolbwyntio ar yr hyn na allwch ei reoli gall wneud i chi deimlo 
wedi’ch llethu, ar goll neu’n ddi-rym. Drwy ganolbwyntio eich amser a’ch egni ar yr hyn y 
gallwch ei reoli gall eich grymuso i gymryd camau i wella eich sefyllfa a rhoi hwb i’ch hyder.

Canolbwyntio arnoch chi

Dylech ganolbwyntio ar yr hyn yr ydych chi eisiau ei gyflawni a pheidio â chymharu eich hun 
ag eraill. Gallwch edmygu a dysgu o lwyddiant pobl eraill, ond dylech barhau i ganolbwyntio 
arnoch chi a’ch uchelgeisiau.

Croesawu newid

Gall newid fod yn frawychus oherwydd gallech gael eich gorfodi i adael sefyllfa lle’r 
ydych yn gysurus. Gall canolbwyntio ar un newid bach ar y tro helpu i oresgyn yr hyn sy’n 
ymddangos yn frawychus a’i droi’n brofiad sy’n cyfoethogi. Mae goresgyn ofn newid yn eich 
galluogi i ddatblygu sgiliau newydd, ennill profiad, a meithrin eich hyder a’ch hunan-gred. 
Er enghraifft, wrth ddechrau eich astudiaethau neu bwnc newydd, efallai y bydd gennych 
farn negyddol ar eich cymhwysedd neu lefel eich sgiliau. Cofiwch gydnabod y cam yr ydych 
chi arno. Trwy gymryd un cam bach ar ôl y llall byddwch yn synnu sut y bydd lefel eich 
sgiliau neu’ch gwybodaeth yn tyfu.
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Bod yn dosturiol tuag at ein hunain

Mae teimlo dan straen a bod yn galed ar ein hunain yn gyffredin. Ffordd dda o fod  
yn garedig i chi’ch hun yw gofyn pa gyngor y byddech yn ei roi i ffrind mewn sefyllfa  
debyg. Mae’r dull hwn yn eich helpu i fyfyrio ar eich patrymau ymddygiad eich hun.  
A yw fy nisgwyliadau’n rhy uchel? Ydw i’n rhy galed ar fy hun? Mae’n cynnig ffordd o  
fod yn fwy gwrthrychol a mabwysiadu safbwynt tosturiol o’ch hun a’ch sefyllfa. Mae  
bod yn hunandosturiol yn gwrthwneud hunan-farnu.

Eich hunaniaeth

Rydym i gyd yn wahanol ac mae angen i ni dderbyn a pharchu pa mor unigryw yr ydym. 
Fodd bynnag, rydym yn ymwybodol weithiau nad yw pobl bob amser yn barod i dderbyn 
hyn a gall wneud i ni deimlo’n agored i niwed ac yn ynysig. Os byddwch chi’n profi rhagfarn 
neu fod rhywun wedi gwahaniaethu yn eich erbyn, mae’n bwysig siarad â rhywun gan nad 
yw’n dderbyniol ac ni ddylid ei oddef.

Meithrin perthnasoedd sy’n gweithio i chi...

Rhwydweithiau a fforymau

Nid chi yw’r unig un sy’n profi her a rhwystredigaeth. Yn dibynnu ar eich sefyllfa a’r broblem 
yr ydych eisiau mynd i’r afael â hi, gall fforymau a rhwydweithiau ar-lein fod yn ffordd 
gyflym o ddarganfod a yw eraill wedi profi problemau tebyg a sut y cawsant eu datrys. 
Byddwch yn ofalus pa wybodaeth yr ydych chi’n ei datgelu, yn enwedig os yw’n bersonol  
a dylech asesu’n ofalus ei bod yn addas i’w rhannu’n gyhoeddus.

Amser hamdden

Gwnewch amser ar gyfer gweithgareddau hamdden. Gall hyn gynnwys cerdded, chwaraeon, 
treulio amser gyda ffrindiau neu dreulio’ch amser mewn ffordd sy’n gwneud i chi deimlo’n 
hapus. Chwiliwch yn eich ardal leol ac Undeb y Myfyrwyr am gymdeithasau a chlybiau 
chwaraeon y gallech gymryd rhan ynddynt – naill ai i barhau â’ch hobïau presennol neu  
roi cynnig ar rywbeth newydd.

Bod â ffydd yn eich greddf

Dylech fod â ffydd yn eich greddf a dweud ‘na’ pan nad yw’r sefyllfa’n teimlo’n iawn i chi 
neu nad oes gennych yr amser. Nid oes angen i chi egluro pam bob amser, ond dylech 
wrthod yn gwrtais.
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Sut ydw i’n teimlo?
Mae pawb yn cael dyddiau pan nad yw pethau’n mynd fel y dylent, neu pan nad ydych 
chi’n teimlo’n wych – mae hyn yn digwydd i ni i gyd ar adegau 

Efallai y bydd adegau pan fyddwch dan ormod o bwysau ac yn orbryderus ac efallai na 
fyddwch yn mwynhau’r pethau yr ydych chi’n eu gwneud fel arfer. Os yw’n anodd codi eich 
hwyliau, er eich bod wedi gwneud popeth i fynd i’r afael â hyn, mae’n bwysig gofyn am 
gymorth a chyngor.

Mae’r ffordd yr ydych chi’n teimlo heddiw yn iawn ac yn ddilys

Efallai y bydd eich teimladau yn newid yn gyflym ac yn aml, ond byddwch chi’n gwybod 
pan nad yw pethau’n iawn i chi. Dyna’r amser i ddod o hyd i rywun i siarad ag ef. Cofiwch 
fod gofyn am help yn arwydd o gryfder ac nid yn arwydd o wendid. Gall hyn hefyd leihau 
unrhyw deimladau o unigrwydd a all wneud i sefyllfaoedd deimlo’n waeth.

Bod â ffydd eich hun 
 
Mae’n bwysig cydnabod eich greddf a bod a ffydd yn eich barn. Bydd hyn yn eich helpu i 
ddewis a ddylech gymryd rhan mewn sefyllfaoedd neu amgylchiadau a fydd yn cael effaith 
gadarnhaol neu negyddol ar eich lles.

Ac anadlwch... 
 
Gall ymarferion anadlu dwfn eich helpu i ymlacio a lleihau straen a gorbryder. Gallwch 
ddod o hyd i ragor o wybodaeth drwy’r sefydliadau a restrir ar ddiwedd yr arweiniad hwn. 

Ceisiwch ymddiried mewn ffrind, aelod dibynadwy o’r teulu, tiwtor personol neu 
gydweithiwr yn y gwaith. Cysylltwch ag elusen bwrpasol, neu ewch at eich meddyg  
teulu lleol.  
 
Ceir hefyd wasanaethau cymorth cenedlaethol sy’n cynnig cymorth ac adnoddau am  
ddim. Gweler tudalen 15 i gael rhagor o fanylion.

Poeni am ffrind neu gydweithiwr? 
 
Dylech gynnig cymorth a chefnogaeth os ydych chi’n gweld ffrind mewn angen a’ch bod  
yn teimlo y gallwch ei helpu, neu’n eu cyfeirio at wasanaethau cymorth. 

... Efallai mai chi yw’r union berson yr oedd angen iddo siarad ag ef heddiw.
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Peidiwch â bod ofn   
gofyn am gymorth
Mae’n allweddol eich bod yn 
dod o hyd i rywun y gallwch 
ymddiried ynddo, a fydd yn 
cymryd yr amser i wrando 
arnoch chi heb farnu.

Po fwyaf rhagweithiol yr ydych 
wrth ofyn am gymorth a 
chymryd camau, gorau oll y 
byddwch yn ei deimlo. Bydd 
hyn yn eich galluogi i nodi 
atebion sy’n gweithio i chi.      
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Dysgu o brofiad pobl eraill
Mae pawb yn rheoli eu lles yn wahanol a gallwn ni ddysgu o brofiadau  
ein gilydd. 

Beth am glywed am daith un myfyriwr ffiseg

“Roedd hi’n dymor arholiadau’r bedwaredd flwyddyn ac roeddwn i dan straen ac 
yn bryderus iawn am yr arholiadau. Rwyf wastad wedi poeni nad ydw i’n ddigon 
da ond yn ystod y cyfnod hwn roedd allan o reolaeth a doeddwn i ddim yn gallu 
bwyta na chysgu o gwbl oherwydd y straen.

“Siaradais â nifer o bobl yn yr adran ffiseg am sut yr oeddwn i’n teimlo. 
Dywedais wrthyn nhw y byddwn i’n gallu parhau â’m cwrs, oherwydd ar y pryd 
roedd arnaf ofn y byddwn yn rhoi’r gorau iddi ac roeddwn yn meddwl y byddwn 
i’n fethiant. Ond yn y pen draw fe waethygodd, ac nid oeddwn yn gallu sefyll yr 
arholiadau. 

“Awgrymodd fy adran a’m meddyg teulu y dylwn gofrestru ar gyfer gwasanaeth 
cwnsela’r brifysgol, a phan wnes i (o’r diwedd) cefais sesiynau cwnsela unigol yn 
rheolaidd. Roedd y rhain yn ddefnyddiol iawn, gan fy mod yn naturiol yn berson 
tawel iawn ac yn cadw fy meddyliau i mi fy hun, ac roedd yn braf gallu siarad 
am sut yr oeddwn i’n teimlo. Roedd hyn yn anodd iawn ar y dechrau ond yn 
raddol daeth yn haws.

“Dechreuais fynd i’r gampfa yn rheolaidd eto ac roedd hynny’n ffordd dda iawn 
o ymlacio a chymryd fy meddwl oddi ar bethau.

“Yn gyffredinol, rwy’n fwy hamddenol ac ychydig 
yn fwy hyderus ynof fy hun. Mae gen i hefyd 
drefn llawer gwell o fwyta a chysgu, a gwell 
cydbwysedd rhwng prifysgol a bywyd – o’r blaen 
roedd yn teimlo fel bod y cyfan yn brifysgol. 

“Rwy’n dal i gael trafferth wrth gymharu fy hun 
ag eraill, ond nawr rwy’n sylwi pan rwyf yn gwneud hynny ac rwy’n gwybod sut i 
reoli’r teimladau hynny. Er syndod mawr i mi, rwyf wedi cael marciau yn yr 80au 
a’r 90au yn fy set ddiwethaf o arholiadau!

“Nawr rwy’n gwneud yn siwr fy mod i’n neilltuo peth amser bob dydd i wneud 
rhywbeth rwyf i eisiau ei wneud, fel mynd i’r gampfa, gweld ffrindiau, chwarae 
pêl-droed neu ymlacio. 

“Rwy’n berson hollol 
wahanol o’i gymharu 
ag o’r blaen.” 
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“Mae siarad yn therapi da a bydd yn aml yn rhan allweddol o adferiad. 
Gallai deiet da, ymarfer corff a gofalu amdanoch eich hun yn fwy hefyd 
eich helpu i wella eich lles.”

“Os ydych chi’n cael eich hun mewn sefyllfa debyg, rwy’n argymell siarad â rhywun, boed 
yn rhywun proffesiynol neu rywun sy’n agos atoch chi. Mae rhannu’r broblem yn helpu o ran 
mynegi eich hun a pheidio â meddwl am y peth wedyn.”
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Sut ydych chi’n gwybod pan fo eich cadernid yn isel
Mae ein cadernid yn amrywio dros amser. Gall leihau neu ostwng yn sydyn ar ôl profi 
digwyddiad emosiynol sylweddol neu gyfnod arbennig o anodd. 

Gall cydnabod y ffordd y mae straen yn effeithio arnoch chi eich helpu i ymateb yn gynnar  
i gymryd camau a rheoli’r sefyllfa.

Gall straen effeithio ar ein hymddygiad mewn sawl ffordd ac amharu ar ein trefn arferol. 
Trwy ddeall eich arwyddion chi o straen, gallwch ddechrau adnabod yr ymddygiadau ynoch 
chi’ch hun, neu gallwch ofyn i ffrind dibynadwy, neu aelod o’r teulu, helpu i adnabod yr 
ymddygiadau hyn. Er enghraifft, pan fydd eich cadernid yn dechrau gostwng, y newid 
ymddygiad cyntaf y gallech chi sylwi arno yw trafferth cysgu.

Dyma rai ymddygiadau cyffredin sy’n gysylltiedig â straen a chadernid isel:

Anniddigrwydd/dicter – anniddigrwydd a bod yn hawdd eich cythruddo am bethau y 
byddech fel arfer yn eu hystyried yn fach neu’n ddibwys. 

Colli persbectif – arwain at or-ymateb i sefyllfaoedd a allai gynnwys rhwystredigaeth, siom, 
teimlo’n ddigalon, neu gymharu eich hun yn negyddol ag eraill.

Newidiadau i’ch trefn arferol – os bydd eich patrwm dietegol, cysgu neu ymarfer corff yn 
newid o’r hyn sy’n nodweddiadol i chi. 

Mynd yn ynysig – teimlo’r angen i ynysu eich hun oddi wrth bobl y mae gennych gysylltiad â 
nhw’n rheolaidd. Efallai y byddwch yn cael eich hun yn gwneud esgusodion ac yn tynnu’n ôl 
o’ch rhwydwaith cymorth arferol. 
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Cymryd rheolaeth
Os ydych yn pryderu am eich lles a’ch cadernid a’i effaith arnoch chi neu’ch 
astudiaethau, yn ogystal â defnyddio’r awgrymiadau yn yr arweiniad hwn, gallwch hefyd 
ddefnyddio ystod o gymorth a gwasanaethau sydd wrth law i’ch helpu. Os nad ydych yn 
siwr pwy i gysylltu â nhw, gall eich tiwtor, cymorth i fyfyrwyr, neu Wasanaeth Iechyd y 
Brifysgol eich cyfeirio at y cymorth perthnasol sydd ar gael.

Cymorth academaidd y Brifysgol 
Cofiwch gysylltu â’ch Gwasanaeth Cymorth Anabledd a Dyslecsia (DDSS) cyfeillgar a 
chyfrinachol os oes angen i chi gael cymorth academaidd ar gyfer cyflwr iechyd corfforol 
neu feddyliol. 

Cymryd rhan 
Mae llawer o weithgareddau allgyrsiol i chi gymryd rhan ynddynt, naill ai drwy eich undeb 
myfyrwyr neu’ch adran ffiseg. Mae hon yn ffordd wych o greu cysylltiadau, cadw’n heini a 
dysgu sgiliau newydd. 
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Ble i ddod o hyd i gymorth

 

Grit gan Angela Duckworth  
 
angeladuckworth.com

7 Habits of People With Remarkable 
Mental Toughness gan Jeff Haden:

www.inc.com/jeff-haden/7-habits-
of-people-with-remarkable-mental-
toughness.html

Student Minds

Mae adnoddau Student Minds yn cynnwys 
gwybodaeth fanwl am wahanol heriau y 
gall bywyd prifysgol eu cyflwyno.

https://www.studentminds.org.uk/
resources.html 
 
Nightline

Mae Nightline yn wasanaeth gwrando a 
gwybodaeth cyfrinachol a dienw sy’n cael 
ei gynnal gan fyfyrwyr. 

nightline.ac.uk

NiteLine yn Iwerddon 

niteline.ie

Cymorth lles meddyliol yn yr Alban: 

nhsinform.scot/healthy-living/ 
mental-wellbeing

Action for Happiness

Mae Action for Happiness yn fudiad o bobl 
sydd wedi ymrwymo i greu cymdeithas 
hapusach a mwy gofalgar. 

Rydym eisiau gweld ffordd sylfaenol 
wahanol o fyw – lle mae pobl yn poeni 
llai am yr hyn y gallant ei gael ar gyfer eu 
hunain a mwy am hapusrwydd pobl eraill.

actionforhappiness.org

Togetherall

Mae Togetherall yn wasanaeth cymorth 
iechyd meddwl digidol sydd ar gael ar-lein 
24/7 ac sy’n gwbl ddienw, felly gallwch 
fynegi eich hun yn rhydd ac yn agored. 

togetherall.com/en-gb/

Samariaid

Mae’r Samariaid yma i wrando, heb farnu, 
heb roi pwysau arnoch ac i’ch helpu i 
weithio drwy’r hyn sydd ar eich meddwl. 
Mae’r gwasanaeth ar gael AM DDIM 24 awr 
y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. 

samaritans.org 
Call: 166 123

Elusen Gofrestredig rhif 293851 (Cymru a Lloegr)  
a SCO40092 (Yr Alban)

iop.org

Rhai adnoddau ar ddatblygu cadernid:
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