Adferiad Perthnasau
Colled ac Iachâd yn ystod Covid-19

Rhagarweiniad

Rhestr cynnwys

Ym mis Mawrth 2020, golygodd pandemig Covid-19 fod pob
cartref gofal wedi cau eu drysau i bawb heblaw ymwelwyr
hanfodol er mwyn gwarchod eu preswylwyr. Mae wedi bod yn
gyfnod arbennig o anodd i berthnasau a ffrindiau y rhai sydd
yn byw mewn lleoliad gofal. Yn ystod yr amser yma mae’n
bosib eich bod wedi colli perthynas neu ffrind a fu farw o achos
Covid-19 neu achos arall; neu efallai eich bod wedi gorfod
dygymod ag adeg hir heb eu gweld gyda chyswllt cyfyngedig. Os
ydy’ch perthynas neu ffrind yn byw gyda dementia, efallai bod
hynny hefyd wedi golygu pryderon a cholledion.
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Yn y llyfryn yma rydym yn disgrifio rhai o nodweddion mwyaf
cyffredin galar; yn nodi rhai o’r ffyrdd y mae’r pandemig wedi
gwneud galar yn fwy anodd; yn mynd i’r afael ag anawsterau
yn ymwneud â dementia; ac yn awgrymu rhai ffynonellau
cefnogaeth. Rydym yn gobeithio y bydd y llyfryn yma yn eich
atgoffa fel perthnasau a ffrindiau i’r rhai sydd mewn lleoliadau
gofal, ei bod yn debygol eich bod wedi bod trwy lawer o wahanol
emosiynau yn ystod y cyfnod yma ac nad ydych ar eich pen eich
hun yn teimlo fel yr ydych.
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Gofid, colled a phrofedigaeth
Yn ystod pandemig Covid-19, mae amgylchiadau wedi golygu,
i lawer o bobl, fod profi colled yn fwy trallodus nag y byddai wedi
bod fel arall.
Y colledion mwyaf amlwg yw pan fo rhywun agos atom wedi
marw, boed hynny oherwydd Covid-19 neu ryw achos arall.
Ond mi fedr colledion sylweddol eraill hefyd fod yn drallodus ac
arwain at deimladau galarus. Fe all y rhain gynnwys: colli cyswllt
oherwydd cyfyngiadau ymweld sydd wedi bodoli am gyfnod
hir; colli cyfleoedd i ffarwelio â nhw neu i alaru; colli adegau pan
fuasai rhywun wedi dathlu penblwyddi ac achlysuron eraill.
I’r rhai sydd â pherthynas neu ffrind yn byw gyda dementia, efallai
fod pobl wedi pryderu rhag ofn i ddirywiad pellach ddigwydd o
ran cof a gwybyddiaeth yn ystod y cyfnod yma, gan ofidio hefyd
na fydd y person yn eu hadnabod pan ddaw cyfle i gyfarfod eto.
Mae’r profiadau yma i gyd yn gallu achosi pryder.

Galar
Mae galar yn ymateb
naturiol pan fyddwn yn
dioddef colled, boed hynny
oherwydd marwolaeth
rhywun agos atom neu fath
gwahanol o golled. Mae
pob person yn teimlo galar
yn wahanol ond dyma
rai o’r arwyddion mwyaf
cyffredin:
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•	Teimladau o ddicter, euogrwydd, unigrwydd, iselder ysbryd,
gwacter, tristwch, methu teimlo dim, ond parhau i deimlo
llawenydd neu hapusrwydd ysbeidiol yn achlysurol
• Crio - ambell waith yn annisgwyl, heb rybudd
•	Newidiadau mewn patrymau cwsg, er enghraifft, anhawster
cwympo i gysgu neu ddiffyg/gormod o gwsg
• Blinder neu ddiffyg egni
•	Teimlo’n swrth neu’n ddifater ynghylch tasgau angenrheidiol y
dydd neu am fywyd yn gyffredinol
•	Newidiadau mewn archwaeth, er enghraifft ddim yn teimlo fel
bwyta neu’n bwyta’n ormodol
•	Tynnu’n ôl o gysylltiadau cymdeithasol arferol a pherthnasoedd
gan gynnwys galwadau ffôn ac ar y rhyngrwyd
•	Anhawster canolbwyntio ar dasg, yn y gwaith, gartref neu
weithgaredd hamdden
•	Cwestiynu credoau ysbrydol neu grefyddol, dewisiadau
gyrfaol/gwaith neu bwrpas mewn bywyd
Mae deall fod y teimladau yma yn normal yn gallu bod yn
gymorth i ni wrth inni alaru ac yn gallu helpu’r rhai sydd o’n
cwmpas i fod yn amyneddgar a thosturiol yn eu cefnogaeth. Fe
all teimladau fynd a dod dros amser. Un diwrnod efallai y byddwn
ni’n teimlo’n llawen ac yn medru gwneud pethau cyffredin heb
anhawster. Ar ddiwrnod arall efallai y byddwn ni wedi plymio’n ôl
i ddyfnderoedd galar neu flinder llwyr. Pan fydd marwolaeth yn
annisgwyl, fe all galar fod yn fwy dwys.
Pan fo galar wedi’i gysylltu â rhyw golled heblaw marwolaeth,
mae’n demtasiwn i ni ac i eraill feddwl y dylen ni fedru ymdopi
a bod ein teimladau rywsut yn “anghywir”. Fodd bynnag, mae
ymchwil wedi dangos fod y galar rydych yn ei deimlo ynglŷn â
cholli amser yng nghwmni rhywun, peidio â chael perthynas, a
ffactorau eraill (yn arbennig i aelodau teulu neu ffrindiau i bobl yn
byw gyda dementia) yn real iawn.
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Cefnogi plant
Efallai eich bod yn cefnogi plentyn neu berson ifanc sy’n
galaru. Mae plant yn gallu dangos arwyddion galar mewn ffyrdd
gwahanol i oedolion ac mae’n gallu amrywio’n fawr o un plentyn
i’r llall ac yn dibynnu llawer ar oedran. Oherwydd nad yw plant
a phobl ifanc efallai yn meddu ar yr eirfa i ddisgrifio’u teimladau,
mae’n bosib y byddant yn mynegi eu teimladau trwy ymddygiad
gwahanol, er enghraifft bod yn dawedog, dagreuol, gorddibynnol
neu ymosodol; neu drwy arwyddion corfforol fel cael poen bol,
cur pen neu newid mewn patrymau cwsg.
Os ydy plentyn yn ei gweld hi’n anodd trafod ei alar, fe allech
eu hannog i ysgrifennu amdano neu dynnu llun. Os ydych yn
gallu rhannu ychydig gyda nhw am sut rydych chi’n teimlo, fe all
hyn eu helpu i ddarganfod geiriau y gallant eu defnyddio. Mae’n
dangos iddynt ei bod yn iawn teimlo fel hyn, a’i bod yn iawn
siarad am y person sydd wedi marw.
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Euogrwydd
Un peth sy’n digwydd yn aml gyda galar yw teimlo, ar gam,
eich bod yn euog o rywbeth. Gall hyn ddigwydd mwy fyth gyda
cholled a brofwyd yn ystod y pandemig. Efallai eich bod wedi
meddwl pethau fel:
“Ddylwn i ddim bod wedi rhoi Mam mewn cartref gofal –
buasai wedi bod yn ddiogel gartref.”
“Dwi wedi ei adael i lawr.”
“Dylaswn fod wedi gwneud mwy i gadw mewn cysylltiad.”
“Dylwn i fod wedi ffonio’n llai aml, roedd y staff dan gymaint o
bwysau.”
“Dylwn allu ymdopi’n well.”
“Gwnes i’r penderfyniad anghywir.”
Mae’n gallu bod yn anodd iawn rheoli’r teimladau yma o
euogrwydd. Hyd yn oed os ydym yn gwybod yn rhesymegol
ein bod wedi gwneud ein gorau glas gyda’r wybodaeth oedd ar
gael, ar bob cam, mae’r teimladau’n gallu parhau. Byddwch yn
amyneddgar gyda’ch hun, mi fyddan nhw’n lleihau.
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Dementia
Os oes gennych berthynas neu ffrind gyda dementia sy’n byw
mewn cartref gofal, mae’n bosib eich bod eisoes wedi galaru
i raddau. Mae’n normal, ar adeg y diagnosis ac wrth i’r clefyd
waethygu, profi teimladau o golled. Efallai y byddwch yn teimlo
colli agosatrwydd, colli rhywun y buoch yn ymddiried ynddo, colli
ffordd o fyw. Os oedd eich ffrind neu berthynas yn byw gyda chi
cyn symud i gartref gofal, mae’n bosib y bydd y teimladau hyn yn
fwy dwys.
Er mwyn diogelu preswylwyr, bu’n rhaid yn anffodus i’r cartrefi
gofal gau eu drysau i ymwelwyr yn gynnar yn y pandemig ac ni
chafodd llawer o bobl ymweld o gwbl am fisoedd lawer. Bu’r
cyswllt yn ystod yr amser yma dros y ffôn neu’r rhyngrwyd a
chafodd rhai pobl gyda dementia anhawster mawr i gyfathrebu
yn y ffyrdd hyn neu fe barodd lawer o ofid iddynt. Hyd yn oed pan
ganiatawyd ymweliadau cyfyngedig, y tu allan neu drwy ffenestr,
efallai i’ch perthynas neu ffrind ei chael yn anodd deall beth oedd
yn digwydd neu hyd yn oed pwy oeddech chi.
Trwy gydol y misoedd efallai eich bod wedi bod yn gofidio fod eich
perthynas neu ffrind yn dirywio, a hyd yn oed a fyddai’n dal i’ch
adnabod chi pan fyddai yn y pen draw yn bosibl i chi ymweld â
nhw.

Ymweld â rhywun gyda dementia
Hyd yn oed pan fydd hi’n bosibl ymweld â nhw, bydd anawsterau
yn dal i barhau ac efallai y byddwch yn gofidio am sut y bydd
pethau. Mae amheuon yn parhau am pa mor ddiogel ydy hi? Beth
os ydyn nhw’n ddig nad ydw i wedi bod i ymweld â nhw? Beth os
nad ydyn nhw’n fy nghofio i? Pa ragofalon sydd eu hangen? Beth
all fod wedi newid?
Os ydy’r person sydd yn byw gyda dementia ddim yn eich
adnabod yn syth, ceisiwch beidio â phoeni, mi all gymryd nifer o
gyfarfodydd i’r atgofion gael eu hailgysylltu â chi.
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•A
 ilgyflwynwch eich hun gyda rhywbeth i’w atgoffa o’r
berthynas rhyngoch chi.
•	Ewch â llun neu wrthrych sy’n hawdd i’w ddiheintio a all
atgoffa’r person o’r cysylltiad rhyngoch chi.
•	Siaradwch am y gorffennol pell yn gyntaf yn hytrach na’r
misoedd diwethaf: efallai y bydd yn haws dwyn i gof bethau
a ddigwyddodd ymhell yn ôl.
•	Os ydy hi’n ddiogel i wneud, fe all cyffyrddiad helpu’n fawr
gyda dwyn atgofion yn ôl. Fe all dal llaw wneud gwahaniaeth
mawr ond mi fydd yn rhaid ichi ofyn i’r staff a ydy hi’n
ddiogel gwneud hyn ar yr adeg yma. Efallai y bydd hi’n
ofynnol i chi a’ch perthynas wisgo menig a golchi a sychu’ch
dwylo.

Os nad ydy’ch ymdrechion yn ddigon i alluogi eich perthynas
neu ffrind i wybod pwy ydych, cofiwch y gall yr emosiynau fod
yno o hyd. Gall gweld eich wyneb cyfeillgar, clywed eich llais a
mwynhau eich cwmni fod o fudd i’r person hyd yn oed os nad
ydynt yn siŵr pwy ydych.
Os ydy’ch perthynas neu ffrind wedi gweld eisiau eich
ymweliadau cadwch eich ymatebion yn syml, er enghraifft:
“I geisio atal lledu’r feirws mae’r Llywodraeth wedi dweud
wrthon ni am aros gartref.” Os nad yw hyn yn ddealladwy
iddynt, efallai ei bod yn well ymddiheuro, gan ddweud
“Dwi mor flin nad ydw i wedi bod.”
Fe allwch gael mwy o wybodaeth a chyngor am ymweld ar ein
gwefan www.mha.org.uk/information/advice
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Coffâd Byr
Mae bywyd yn daith ar hyd nifer o lwybrau;
Mi godwn ein hwynebau i’r haul ambell waith;
ond yna mae’r teithiau anodd
ar hyd llwybrau poen ac ofn mewn mannau tywyll.
Peidiwch â bod ofn enwi’r tywyllwch.

Sut ydw i’n gwella o’r effaith mae
Covid-19 wedi ei chael arnaf?
Mae’r pandemig wedi cael effaith ar bron pob agwedd o’n
bywydau. Dyw’r ffyrdd arferol o wneud pethau ddim wedi bod
yn bosib, er enghraifft, cyfarch ffrindiau a theulu gyda chwtsh
neu gusan; gwyliau a theithiau allan i’n hoff lefydd; priodasau;
angladdau; defodau i ddweud ffarwel.
Yn MHA rydym wedi creu cyfleoedd pan allem ni i gofio’r
rhai sydd wedi marw, ond bu hyn, hefyd, yn dra gwahanol i’n
gwasanaethau coffa arferol. Efallai yr hoffech ddathlu atgofion am
un annwyl ichi gyda thudalen deyrnged ar-lein. Er mwyn rhannu
storïau, ychwanegu lluniau a fideos, cynnau canhwyllau rhithiol er
cof amdanynt neu rannu gwybodaeth am angladd, mae tudalen
deyrnged yn darparu man cariadus, arbennig i ddod â chysur i’r
rhai sy’n galaru ac i ddathlu bywyd wedi ei fyw yn dda. Am fwy o
wybodaeth ymwelwch â mha.org.uk/tribute.
Rydym yn cynnwys yma ddwy weithred goffa fer y medrwch eu
defnyddio gartref os dymunwch. Mae’r un gyntaf yn wasanaeth
di-grefyddol yn bennaf a’r ail un yn Gristnogol. Cyn ichi
ddechrau, efallai yr hoffech chwilio am lun o’r person sydd wedi
marw, ysgrifennu atgofion arbennig, neu chwarae ddarn arbennig
o gerddoriaeth sy’n eich cysylltu â’r person rydych yn ei gofio
heddiw. Efallai yr hoffech gynnau cannwyll os ydy hi’n ddiogel
gwneud hynny.
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Does neb ohonom yn gwybod yr holl wirionedd am beth a ddaw
tu hwnt i farwolaeth. Cred rhai tra ein bod ni’n teithio rhwng
bywyd a marwolaeth, ein bod yn ddiogel yn nwylo Duw anfeidrol
ei ras. Cred rhai fod marwolaeth yn ein gwahodd i mewn i
ymwybyddiaeth newydd o Dduw, ac i wybod mewn gwirionedd
a oedd gwerth tragwyddol yn yr hyn y rhoesom werth arno ynom
ein hunain. Mae rhai yn credu mai ymdrech fwyaf bywyd yw caru
a chael ein caru. I rai eraill, mae marwolaeth yn ddiwedd llwyr ac
yn dyfod â rhyddid rhag poen a dioddef.
Rydym yn cofio N, gyda ffydd fod pob bywyd dynol yn werthfawr,
fod gwirionedd ac uniondeb a gobaith, sy’n bodoli ym mhob
bywyd, yn byw ymlaen.
Rydym yn gwybod fod bywyd N, bywyd cwbl unigryw, wedi ei
fyw gyda ni. Fod y doniau a’r gras a ddaeth trwy’r bywyd hwn yn
parhau heb eu colli i ni. Mae’r cyfan a gynigiwyd i ni ym mywyd N
a phob cyswllt personol ag eraill yn bodoli yn awr yn ein bywydau
ninnau a byddwn yn mynd â’r cyfan ymlaen i’r dyfodol.
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Efallai yr hoffech chi ddarllen un o’r cerddi yma
Nid sut y gwnaeth farw, ond sut y gwnaeth fyw
Pan gaiff dyn ei fesur, gofynnir gan Dduw
Nid sut y gwnaeth farw ond sut y gwnaeth fyw.
Nid faint a wnaeth ennill
ond faint fyddai’n rhoi.
Ac a fyddai’n aros pan oedd eraill yn ffoi.

Meddyliwch am eich atgofion
• Beth sy’n sefyll allan yn eich cof am N?
• Beth fyddwch chi bob amser yn ei gofio amdanynt?
• Beth ddysgoch chi trwy eu bywyd a’u marwolaeth?

Nid beth oedd ei gred
ond beth fyddai’n ei wneud.
A faint oedd e’n teimlo,
nid faint allai’i ddweud.
Nid faint oedd y deyrnged gan bawb i hen ffrind,
ond faint deimlodd golled ar ôl iddo fynd.
Anhysbys

Nawr rhowch ddiolch am eu bywyd a cheisiwch
nerth ar eich cyfer chi eich hun a’r rhai sy’n galaru
Yn ein ffarwel, fe all rhan o’n galar fod yn ofid am bethau a
wnaed neu a adawyd heb eu gwneud,
geiriau a ddywedwyd neu na ddywedwyd,
neu bethau na ddigwyddodd.
Nawr yw’r amser i roi heibio’r holl ofidiau hynny.
Am yr atgofion sy’n peri llawenydd, rhown ddiolch.
Ar gyfer yr atgofion sy’n peri poen neu dristwch,
ceisiwn heddwch.
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Wedi Diflannu o Fy Ngolwg

Bendith

Dwi’n sefyll ar lan y môr. Ymleda’r llong sydd
wrth fy ochr
ei hwyliau gwyn i awel y bore a chychwyn am y
cefnfor glas.

Dwi di colli a dwi’n brifo ond dydw i ddim ar fy mhen fy hun.
Bydded i’r haul ddod ag egni imi bob dydd,

Mae’n brydferth a chryf.
Safaf a gwyliaf hi nes o’r diwedd
dyna hi’n hongian fel smotyn o gwmwl gwyn
lle mae’r môr a’r awyr yn cyfarfod
i gymysgu gyda’i gilydd.
Yna, dywed rhywun wrth fy ochr:
‘Dyna ni, mae hi wedi mynd!’ Wedi mynd i ble?
Wedi diflannu o fy ngolwg. Dyna i gyd.
Mae hi yr un mor fawr, ei mast
a’i chragen a’i cheibren yr un faint
â phan adawodd hi fy ochr
ac mae hi yr un mor abl i ddwyn ei llwyth
o nwyddau byw i’w phorthladd tyngedfennol.
Ynof fi, nid ynddi hi, y mae ei maint yn llai

gan ddod â golau i dywyllwch fy enaid.
Bydded i’r lleuad fy adfer drwy fy nhrochi yn ei golau addfwyn
wrth imi aros am gwsg adfywiol a breuddwydion tangnefeddus.
Pan ddaw’r glaw, bydded iddo olchi fy ngofidiau i ffwrdd,
a glanhau y dolur sy’n eistedd yn fy nghalon.
Pan chwytha’r awelon bydded iddynt anadlu cryfder newydd i
mewn imi,
fel fy mod yn medru credu yn fy hyder.
Wrth imi gerdded yn dawel drwy’r byd, cadwaf fy anwylyd gyda mi
o hyd,
gan wybod na chawn byth ein gwahanu yng nghuriad fy nghalon.

Ac yn y foment honno, pan ddywed
rhywun wrth fy ochr, ‘Dyna ni, mae hi wedi
mynd!’ mae llygaid eraill yn ei gwylio hi’n dod, a
lleisiau eraill yn gweiddi mewn llawenydd:
‘Dyma hi’n dod!’
A dyna yw marw.
Y Parch Luther F Beecher
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Yr Arglwydd yw fy Mugail, ni bydd eisiau arnaf. Efe a wna i
mi orwedd mewn porfeydd gwelltog: efe a’m tywys gerllaw y
dyfroedd tawel.
Efe a ddychwel fy enaid: efe a’m harwain ar hyd llwybrau
cyfiawnder er mwyn ei enw.
Ie, pe rhodiwn ar hyd glyn cysgod angau, nid ofnaf niwed; canys
yr wyt ti gyda mi; dy wialen a’th ffon a’m cysurant.
Ti a arlwyi ford ger fy mron yng ngŵydd fy ngwrthwynebwyr:
iraist fy mhen ag olew; fy ffiol sydd lawn.
Daioni a thrugaredd yn ddiau a’m canlynant holl ddyddiau fy
mywyd: a phreswyliaf yn nhŷ yr Arglwydd yn dragywydd.

Coffâd Cristnogol

Salm 23

Yr wyf yn gwbl sicr na all nac angau nac einioes, nac angylion na
thywysogaethau, na’r presennol na’r dyfodol, na grymusterau nac
uchelderau na dyfnderau, na dim arall a grëwyd, ein gwahanu ni
oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.

Meddyliwch am eich atgofion:

Romans 8.38-39

• Beth sy’n sefyll allan yn eich cof am N?
• Beth fyddwch chi bob amser yn ei gofio amdanynt?
• Beth ddysgoch chi trwy eu bywyd a’u marwolaeth?
Nawr rhowch ddiolch am fywyd eich perthynas neu
eich ffrind a cheisiwch nerth ar eich cyfer chi eich hun
a’r rhai sy’n galaru

Mae bywyd yn daith ar hyd nifer o lwybrau: ond mae Duw gyda ni
o hyd.
Rydym yn codi ein hwynebau i’r haul ambell waith;
ac mae Duw gyda ni.
Ond yna mae’r daith anodd
Trwy lwybrau poen ac ofn mewn mannau tywyll; Ond mae Duw
gyda ni.
Ni all unrhyw beth ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw
yng Nghrist Iesu.
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Yn ein ffarwel, fe all rhan o’n galar fod yn ofid am bethau a
wnaed neu a adawyd heb eu gwneud,
geiriau a ddywedwyd neu na ddywedwyd,
neu bethau na ddigwyddodd.
Nawr yw’r amser i roi heibio’r holl ofidiau hynny.
Am yr atgofion sy’n peri llawenydd, rhown ddiolch.
Ar gyfer yr atgofion sy’n peri poen neu dristwch,
ceisiwn heddwch.
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O Dduw annwyl,
Diolch am N, am bob peth roeddent yn ei olygu i mi ac i eraill.

Gweddi’r Arglwydd:

Am yr amseroedd da, am chwerthin a chariad, am dynerwch a
gofal, diolchwn i ti.

Deled dy deyrnas.

I’th ddwylo di y rhown yr adegau o dristwch a dicter, o
euogrwydd ac anobaith, a gofynnwn am dy dangnefedd yn
wyneb atgofion poenus a theimladau anodd.
Gweddïwn dros bawb sy’n galaru, yn arbennig y rhai lle
mae’r galar yn gignoeth, a’r rhai nad oeddent wedi cael cyfle i
ffarwelio.
Gweddïwn drosom ni ein hunain – helpa ni ni i fod yn addfwyn
gyda ni ein hunain ar adegau o angen, a rho ras inni fod yn
addfwyn gyda’r rhai o’n cwmpas. Amen.

Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, Sancteiddier dy enw.
Gwneler dy ewyllys,
Megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara
beunyddiol. A maddau i ni ein dyledion,
Fel y maddeuwn ninnau i’n dyledwyr. Ac nac arwain ni i
brofedigaeth
Eithr gwared ni rhag drwg. Canys eiddot ti yw’r deyrnas, A’r nerth,
A’r gogoniant, Yn oes oesoedd.
Amen.
Mewn byw a charu; mae Duw gyda ni.
Gyda’n gilydd ac ar wahân; mae Duw gyda ni.
Nawr ac am byth: mae Duw gyda ni.
Amen
Wedi ei addasu yn rhannol o ‘Liturgies for the Journey of Life’
gan Dorothy McRae-McMahon

18

19

Mwy o gefnogaeth
Dyw hi ddim yn arwydd o wendid i ddweud ein fod ni angen help.
I’r gwrthwyneb yn llwyr.
Byddem yn mynd at feddyg petaem mewn poen corfforol mawr
a dyw poen emosiynol yn ddim llai pwysig. Yn aml mae siarad
â ffrind agos neu’r caplan yn y cartref neu’r sefydliad yn ddigon
i roi’r gefnogaeth angenrheidiol i chi. Ond ambell waith dyw
hynny ddim yn ddigon ac mae’n bosib y bydd arnoch angen help
proffesiynol.
Os ydych yn arddangos unrhyw rhai o’r symptomau isod, mae’n
amser i gael mwy o help:
• Dicter dwys neu adegau o gynddaredd
• Methu canolbwyntio ar unrhywbeth heblaw marwolaeth y
perthynas neu ffrind
• Canolbwyntio’n ddwys ar wrthrychau sy’n eich atgoffa am
yr un sydd wedi marw, neu osgoi y pethau yma yn ormodol
• Teimladau dwys a pharhaus o dristwch, poen, datodiad,
anobaith, gwacter, diffyg hunan-barch, chwerwder neu yn
ysu am bresenoldeb yr un sydd wedi marw
• Problemau yn derbyn realiti’r farwolaeth
• Ymddygiad hunan-niweidiol, yn cynnwys gor-ddibyniaeth ar
alcohol neu gyffuriau
• Meddyliau neu weithredoedd yn gysylltiedig â hunanladdiad
Fe allwch ffonio eich meddyg teulu neu droi at rai o’r adnoddau
isod.
Os ydych yn cael meddwl am hunanladdiad; yn meddwl y
byddai pawb yn well heboch; neu’n teimlo na allwch ddal ati,
ffoniwch y Samariaid – 116 123 – mae ganddynt linell gymorth
24 awr am ddim, yn darparu cefnogaeth gyfrinachol i bobl
sy’n teimlo’n drallodus neu’n anobeithiol.
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Adnoddau pellach
Cefnogaeth ar gyfer eich iechyd meddwl a’ch lles
• Caplaniaeth
- Os dymunwch siarad â’r caplan yn y sefydliad ble mae neu
lle oedd eich perthynas neu’ch ffrind yn byw, cysylltwch
â’r sefydliad yn uniongyrchol. Mae caplaniaid yn barod i
wrando ar bawb. Os nad oes yna gaplan, neu os byddai’n
well gennych siarad â rhywun arall, danfonwch e-bost at
chaplaincy@mha.org.uk gyda’ch rhif ffôn ac mi gewch
alwad yn ôl wrth gaplan.
• Mind
- www.mind.org.uk/information-support/coronavirus/
am wybodaeth a chefnogaeth gyda heriau iechyd meddwl
cyffredin yn ystod Covid-19. Mae yna dudalennau eraill a
medrwch ddarllen gwybodaeth ar gyfer gwahanol heriau
iechyd meddwl ar y gwefan
• Samariaid
-Y
 mwelwch â www.samaritans.org – mae ganddynt linell
cymorth 24-awr am ddim, yn darparu cefnogaeth cyfrinachol
am bobl sy’n teimlo’n trallodus neu’n anobeithiol.
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Cefnogaeth i bobl wedi’u heffeithio gan ddementia
• Dementia UK
- 0800 888 6678 - llinell gymorth dementia am ddim, wedi’i
staffio gan Nyrsys Admiral ar gyfer unrhyw un sydd â
chwestiwn neu ofid am ddementia.
• Cymdeithas Alzheimer
- Ewch at ‘Dementia Talking Point’ – cymuned ar-lein i bobl gyda
dementia, eu teulu, ffrindiau a gofalwyr, i ofyn cwestiynau,
rhannu profiadau a chael cyngor a chymorth.

Cefnogaeth yn ystod profedigaeth
• Sudden
-0800 2600 400 neu help@sudden.org – rhwng 10yb – 4yp
Dydd Llun – Dydd Gwener
	Cymorth pan fo rhywun a garwch wedi marw yn sydyn iawn
neu mewn ffordd annisgwyl; yn darparu cefnogaeth emosiynol
a chymorth ymarferol. Yn darparu gweithiwr achos proffesiynol,
a enwir am ddeg wythnos.
• National Bereavement Partnership
- 0800 448 0800 rhwng 7yb a 10yh
• Cruse
- 0808 808 1677 – Dydd Llun – Dydd Gwener 9.30.yb – 5yp,
Dydd Mawrth, Mercher a Iau 9.30yb – 8yh, Penwythnosau
10yb - 2yp
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Cefnogaeth i blant a phobl ifanc yn ystod
profedigaeth
• Hope Again
- www.hopeagain.org.uk/ i blant, wedi ei gysylltu â Cruse.
• Childhood bereavement network
- www.childhoodbereavementnetwork.org.uk/help-arounda-death/what-you-can-do/for-young-people.aspx
- Ffyrdd a all fod yn gymorth i’ch person ifanc i gyfleu sut hoffen
nhw cael eu cefnogi trwy ddogfennau i’w lawrlwytho.
• Winstons Wish
- www.winstonswish.org/coronavirus-funerals-alternativegoodbyes/
- Ffyrdd i ffarwelio â’r person sydd wedi marw, os nad yw
mynychu’r angladd yn bosib.
• Child Bereavement UK
- www.childbereavementuk.org 0800 02 888 40 (Dydd
Llun- Dydd Gwener 9yb-5yp) neu e-bostiwch support@
childbereavementuk.org. Am sgwrs fyw ymwelwch â’r wefan.
- Ffilmiau cymorth byr a thaflenni gwybodaeth am gefnogi plant
trwy adegau anodd a chyngor pan ydych yn methu ymweld â
rhywun sy’n sâl.
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