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Rwy’n aml yn gweld bod unigrwydd yn anodd siarad amdano, a gall fod yn anodd cyfaddef ein bod 
ni’n teimlo’n unig. Efallai y byddwn yn poeni y bydd pobl yn ein barnu, y byddant yn meddwl bod 
bod yn unig yn golygu nad oes gennym ffrindiau. Ond y gwir yw bod pob un ohonom ni’n teimlo’n 
unig ar ryw adeg yn ein bywydau, a gyda’r ffordd y mae pethau ar hyn o bryd, gyda’r holl amser 
rydyn ni bellach wedi’i dreulio mewn cyfnod clo neu’n ynysu, mae mwy o bobl nag erioed yn 
dioddef. Maen nhw’n dweud bod 1 o bob 4 ohonom ni’n profi unigrwydd yn ystod cyfnod clo, ac ni 
fyddwn yn synnu os yw cryn dipyn yn uwch na hynny. A hyd yn oed ar adegau arferol (nid cyfnodau 
clo), mae llawer o bobl yn profi teimladau o unigrwydd. 

Felly, mae unigrwydd yn normal … pam nad ydyn ni’n siarad mwy amdano? Pam ei fod yn dipyn o 
bwnc tabŵ? Tybed ai oherwydd bod y gair unig yn aml yn cael ei ddefnyddio ynghyd â ‘thrist’ – a 
does neb eisiau cael ei ystyried yn ‘drist ac unig’, nac ydym? Ond nid yw teimlo’n unig yn golygu ein 
bod ni’n drist, yn sicr nid yw’n golygu nad oes gennym ffrindiau – nid yw hyd yn oed yn golygu ein 
bod ar ein pennau ein hunain. Fe allwn i fod mewn llond tŷ o bobl neu wedi fy amgylchynu gan 
ffrindiau (wel, nid ar hyn o bryd, yn amlwg!) a dal i deimlo’n unig … mae’n beth personol iawn. Ac 
mae hynny’n rhywbeth arall sydd efallai’n ei gwneud hi’n anodd siarad amdano – mae’n bersonol 
iawn, ac mae profiad pawb yn hollol wahanol – felly a fydd unrhyw un yn deall? Gallai’r hyn a allai 
fod yn ‘ymlacio mewn heddwch a thawelwch’ ar un diwrnod, fod yn ‘boenus o unig’ ar ddiwrnod 
arall. Mae’n beth dryslyd! 

Ond y newyddion da yw, nid yn unig y mae’n ‘normal’, ond hefyd, gallwn geisio gwneud rhywbeth ag 
ef. 

Y cam cyntaf bob amser, yw cydnabod mai ‘dyma beth rydw i’n ei deimlo’. Nid yw hynny’n golygu 
bod yn rhaid i chi ddweud wrth rywun arall, dim ond ei dderbyn drosoch eich hun yw’r cam cyntaf – 
os byddwch chi wedyn yn dewis rhannu hynny gyda rhywun arall (ffrind, teulu neu gwnselydd), chi 
sydd i benderfynu. Yna gofynnwch i’ch hun ‘beth ydw i ei angen?’ Mae’n eithaf posibl ar hyn o bryd 
efallai na fyddwch chi’n gallu cael hynny (cwtsh, gweld rhywun rydw i’n ei golli, mynd allan gyda 
ffrindiau), ond mae gwybod beth sydd ei angen arnoch chi, a chlywed hynny yn bwysig iawn. Mae 
rhywun yn gwrando … hyd yn oed os mai chi yn unig ydyw! 

Efallai gofynnwch i chi’ch hun ‘beth alla i ei wneud yn lle?’ 

A alla’ i siarad â rhywun ac egluro sut rwy’n teimlo, a gadael i rywun wrando arna’ i. 

A alla’ i gysylltu mewn ffordd wahanol? Gwylio ffilm gyda’n gilydd a sgwrsio ar-lein ar yr un pryd, 
chwarae gêm, rhannu rhywbeth … beth fydd yn rhoi’r teimlad hwnnw o gysylltiad i mi? 

A alla’ i ddod o hyd i rywbeth gwahanol i’w wneud? Gwrando ar Bodlediad (gall gwrando ar lais arall 
fod yn gysur), dysgu rhywbeth neu hyd yn oed glywed am bobl eraill sy’n profi’r un peth fel nad ydw 
i’n teimlo mor unig. 

A fyddai ysgrifennu am sut rwy’n teimlo help? (Gweler y Blog blaenorol am Gadw Dyddiadur). 

A chofiwch, mae’r Tîm cwnsela yma os ydych chi am siarad ag un ohonom a rhannu eich teimladau – 
ni allwn ni ddatrys y sefyllfa hon, ond yr hyn y gallwn ac y byddwn ni’n ei wneud yw gwrando arnoch 
chi. 
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E-bostiwch ni. 
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