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Bwrw eich meddwl yn ôl i pan oedd eich bywyd yn ‘normal’…sut olwg oedd 

arno? Sut oedd yn teimlo? Beth ddigwyddodd yno? Oeddech chi’n ei hoffi? 

Beth yw ‘normal’ i chi? 

Ym mis Mawrth 2020 gwelwyd COVID – 19 yn newid bywydau llawer o bobl. 

Mae’r flwyddyn a hanner ddiwethaf wedi bod yn gyfnod ansicr iawn. Efallai 

bod rhai pobl wedi bod yn fwy gwydn i’r pethau sy’n digwydd o’u cwmpas, 

cymerodd rhai hynny yn eu cam ac roedd eraill yn mwynhau’r cysuron o 

allu aros gartref. 

Fodd bynnag, ni allwn ddianc rhag y cwmwl tywyll a ddaeth â COVID 

gydag ef. Mae llawer o bobl wedi colli anwyliaid, daeth llawer yn bryderus 

ac yn ofnus ac mae eraill wedi cael eu heffeithio’n gymdeithasol ac yn 

ariannol. 

I’r rhai ohonoch a allai gychwyn yn y coleg y llynedd, byddai llawer 

ohonoch wedi bod yn mewngofnodi i TEAMS bob bore o’ch cartref. I lawer 

ohonoch, gallai hyn fod wedi golygu nad oeddech yn gallu gwneud 

ffrindiau newydd na chynnal hen gyfeillgarwch. Efallai bod rhai wedi cael 

dysgu ar-lein yn amhosibl, am nifer o resymau. Efallai bod hyn wedi 

gadael i chi deimlo’n unig. 

Efallai y bydd dychwelyd i’r coleg neu ddod i’r coleg am y tro cyntaf yn 

teimlo’n frawychus iawn ac efallai y bydd yn anodd i lawer ohonoch 

gymdeithasu a bod o amgylch pobl eto. 

Hyd yn oed os nad yw pryder cymdeithasol yn effeithio arnoch chi, 

gallwch ddefnyddio’r awgrymiadau isod i gadw llygad am eraill a rhoi 

help llaw … 



– Yn gyntaf, NORMALEIDDIO sut rydych chi’n teimlo. Mae yna fwy o bobl 

nag yr ydych chi’n sylweddoli sy’n dioddef o bryder cymdeithasol … Hyd yn 

oed y bobl fwyaf hyderus. Hefyd, mae ein harferion cymdeithasol wedi 

gorfod addasu, felly gall newid yn ôl fod yn anodd. 

– Gall CYFNODOLION fod yn hynod ddefnyddiol i’ch helpu chi i gydnabod 

yr hyn sy’n digwydd i chi, yn yr eiliadau hynny lle mae’ch ceg yn mynd yn 

sych a’ch meddwl yn mynd yn wag. Eisteddwch gyda nhw … a yw hyn yn 

rhywbeth y gallwch chi weithio arno? 

– Gall SIARAD â rhywun rydych chi’n ymddiried ynddo ynglŷn â sut rydych 

chi’n teimlo, fod o gymorth mawr. Peidiwch â bod ar eich pen eich hun ag 

ef! Gall hyn fod yn ffrind, athro, aelod o’r teulu, neu fentor myfyriwr. 

– GWEITHIO AR TG…os yw pryder cymdeithasol yn dechrau effeithio ar eich 

bywyd bob dydd, efallai ei bod hi’n bryd siarad â chynghorydd, i’ch helpu 

chi i weithio trwy eich meddyliau a’ch teimladau. 

Os byddwch chi’n sylwi bod rhywun yn swil neu nad yw’n cymryd rhan 

lawer, sgwrsiwch â nhw’n dawel, gwnewch yn siŵr ei fod yn iawn a gweld a 

oes unrhyw beth sydd ei angen arnyn nhw. Parchwch yr hyn maen nhw’n 

gofyn amdano, efallai na fydd yn amser da iddyn nhw. Yn bennaf 

oll…BYDDWCH YN FATH! 

Weithiau, y cyfan y gallwch chi ei wneud yw GWENU ac efallai mai dyna’r 

cyfan sydd ei angen i wneud diwrnod rhywun arall ychydig yn fwy disglair. 

Mae’n bŵer, rhowch gynnig arni! 

Gallwch ddarganfod mwy am bryder cymdeithasol yma 

Os hoffech siarad â chynghorydd coleg, gallwch anfon e-bost atom yn: 

counsellorreferral@nptcgroup.ac.uk 

 

https://www.nhs.uk/mental-health/conditions/social-anxiety/
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