
Mynychu 

Os ydych yn dymuno mynychu 

y sesiwn nesaf sydd ar gael, 

ffoniwch neu ebostiwch ni: 

 07816064644 

Rheoli Straen-

registrations@wales.nhs.uk 

Gadewch eich enw a rhif cyswllt, 

a byddwn yn cysylltu â chi o fewn 

3 diwrnod gwaith. 

Byddwn yn eich cofrestru ar y 

cwrs nesaf sydd ar gael a bydd 

croeso i chi ofyn unrhyw 

gwestiynau sydd gennych.  

 

 

 

 

 

Adnoddau  

Iechyd Meddwl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

 

 

    

 

    

 

Am fwy o wybodaeth ac i 

gofrestru mewn dosbarth, 

ffoniwch: 

07816064644 

neu ebostiwch:  

Stress.control-

registrations@wales.nhs.uk 

 

 

Y Samariaid 

Ewch i: 

https://www.samaritans.org 

Ffoniwch: 116 123 

 

MIND 

https://www.mind.org.uk 

C.A.L.L.  

Ffôn: 0800 132 737 

Tecstiwch help i 81066 

 

  Ysgogwch Eich Bywyd 

gyda 

ACTivate Your Life 

Derbyniwch y pethau na 

allwch eu newid, 

Ymrwymwch i newid y 

pethau y gallwch. 
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Y SESIYNAU 

Mae ACTivate yn 4 sesiwn, a phob un 

rhwng 90 munud a 2 awr.  

Mae’n ddosbarth arddull darlith –  

nid yw’n le y mae’n rhaid i chi rannu 

eich problemau personol. 

Byddwch yn dysgu sut i reoli eich 

symptomau straen, megis gor-bryder 

ac iselder.  

 

Cynnwys y cwrs:  

ACT 1: 

“Nid chi yw eich meddwl” 

ACT 2: 

“Wynebu bywyd”          

ACT 3: 

“Bod yn ystyriol” 

ACT 4: 

“Byw’n ddoeth, byw’n dda” 

 

 

 

 

TROSOLWG 

Pwy wnaeth ei greu? 

Crewyd gan Dr Neil Frude, Seicloegydd 

Clinigol Ymgynghorol. Mae wedi 

hyfforddi a gweithio yn y maes a’r GIG 

dros y 40 mlynedd ddiwethaf. 

A ydyw’n gweithio? 

Mae ACTivate Your Life yn seiliedig ar 

Therapi Derbyn ac Ymrwymo (ACT). 

Mae ACT yn canolbwyntio ar sut y 

gallwn dderbyn pethau na allwn eu 

newid a sut y gallwn weithredu i fyw'r 

bywyd yr ydym ei eisiau. Mae ACT hefyd 

yn defnyddio technegau 

Ymwybyddiaeth Ofalgar. 

Pwy sy’n cynnal y sesiynau? 

Gweithwyr proffesiynol iechyd meddwl 

y tîm Gofal Sylfaenol lleol sy’n arwain 

pob sesiwn. 

 

CWESTIYNAU 

CYFFREDIN 

Ble mae’r dosbarthiadau? 

Mae gennym ym mhob un o’r tair sir. 

Cynhelir sesiynau Sir Gaerfyrddin yn 

Llanelli a Chaerfyrddin. 

Ga’i ddod â rhywun gyda fi? 

Cewch, mae croeso i chi ddod â 

rhywun gyda chi. 

Beth os ydw i’n dechrau mynd i 

banig yn ystod sesiwn? 

Os oes angen i chi wneud, mae croeso i 

chi fynd allan i dawelu. Y gobaith yw y 

bydd ein sesiynau yn eich helpu i 

ymdopi â’r teimladau hyn! 

A fydd angen i mi siarad neu ateb 

cwestiynau? 

Mae’n ddosbarth arddull darlith, ac nid 

yw’n rhyngweithiol, felly does dim 

angen i chi siarad. Yr unig fewnbwn a 

ofynnwn gennych yw i chi lenwi 

holiadur di-enw, fel y gallwn sicrhau 

bod y sesiynau yn helpu pobl. 

 


