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Gan fod mis Ebrill yn fis ‘Ymwybyddiaeth Straen’, mae’n ymddangos fel 

amser addas i gymryd eiliad i feddwl am straen ... 

 

Beth sy’n achosi ‘straen’ yn ein bywydau? 

Beth ydyn ni’n sylwi pan ydyn ni’n teimlo ‘dan straen’? 

Sut mae ‘straen’ yn effeithio arnom ni? 

Sut allwn ni reoli ‘straen’? 

Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi oedi am eiliad wrth ddarllen hwn a 

chymryd amser i sylwi ar unrhyw ymatebion sy'n codi i chi wrth ddarllen y 

cwestiynau hyn, neu hyd yn oed roi cyfle i chi'ch hun archwilio'r cwestiynau 

hyn a gwneud nodyn o unrhyw feddyliau y gallwch chi cael. Mae mapio 

meddwl yn aml yn ffordd ddefnyddiol o wneud hyn. 

 



Rydyn ni i gyd yn gwybod sut beth yw teimlo dan straen yn gyffredinol ond 

ydyn ni mewn gwirionedd yn cymryd amser i sylwi ar y teimladau neu'r 

teimladau hynny yn fanwl? Nid yw'n hawdd nodi beth mae straen yn ei 

olygu mewn gwirionedd; i mi, mae straen yn gysylltiedig â theimladau o 

bryder a phwysau. Efallai ei fod yn ymateb i rywbeth sy'n digwydd o'n 

cwmpas fel sefyllfa neu ddigwyddiad penodol (ee Arholiadau) neu hyd yn 

oed ymateb i ymdeimlad o gael eich rhoi dan bwysau neu gael gofynion 

penodol arnom (ee terfynau amser gwaith cwrs) . 

Un diffiniad arfaethedig o straen yw: 

“Mewn cyd-destun meddygol neu fiolegol mae straen yn ffactor corfforol, 

meddyliol neu emosiynol sy'n achosi tensiwn corfforol neu feddyliol. Gall 

straen fod yn allanol (o'r amgylchedd, sefyllfaoedd seicolegol neu 

gymdeithasol) neu'n fewnol (salwch, neu o weithdrefn feddygol)." (Charles 

Patrick Davis, MD, PhD (2011) Diffiniad o Straen, medicinenet.com) 

Yn gyntaf, rwy’n credu ei bod yn bwysig tynnu sylw nad yw ‘straen’ o 

reidrwydd yn beth ‘drwg’. Mae ein gallu i sylwi ar ‘straen’ yn reddf goroesi 

sydd wedi galluogi’r ddynoliaeth i oroesi ar lefel sylfaenol (gyntefig). 

Ymateb corfforol yn ein cyrff yn bennaf yw straen; felly pan rydyn ni’n 

teimlo dan straen, mae ein cyrff yn synhwyro bod bygythiad ac yn newid i 

rywbeth o’r enw modd ‘ymladd neu hedfan’. Mae hyn yn cynnwys 

rhyddhau cymysgedd o hormonau neu gemegau fel adrenalin a cortisol i 

baratoi'r corff i gymryd camau corfforol. Mae hyn yn ei dro wedyn yn 

achosi nifer o ymatebion, o waed yn cael ei ddargyfeirio i gyhyrau i gau 

swyddogaethau corfforol diangen fel treuliad. 

Trwy ryddhau hormonau fel adrenalin a cortisol, rydym yn ennill rhuthr o 

egni, sydd yn y bôn yn ein paratoi i ymladd yn gorfforol neu redeg i ffwrdd 

(‘ymladd neu hedfan’). Y teimlad calon hwnnw, anadlu cyflym yw'r 

adrenalin; yn ogystal â hwb egni, mae'n ein galluogi i ganolbwyntio ein 

sylw fel y gallwn ymateb yn gyflym i'r sefyllfa. Gall y modd ‘ymladd neu 



hedfan’ hwn ein helpu i oroesi sefyllfaoedd peryglus, fel ymateb yn gyflym i 

berson sy’n rhedeg o flaen ein car trwy slamio ar y breciau. 

Fodd bynnag, yr her yw pan fydd ein cyrff yn mynd i gyflwr o straen mewn 

sefyllfaoedd amhriodol, pan fydd yn dod yn llethol i ni ac yn gyffredinol yn 

effeithio ar ein gallu i gymryd rhan yn ein bywyd bob dydd a'r rhai o'n 

cwmpas. Dyma rai sgîl-effeithiau / symptomau y gallem eu profi wrth 

deimlo dan straen: 

Ar eich corff Ar eich hwyliau Ar eich ymddygiad 

Cur pen Pryder 
Gorfwyta neu 

dangyflawni 

Tensiwn neu 

boen cyhyrau 
Aflonyddwch Achosion dig 

Poen yn y frest 
Diffyg cymhelliant 

neu ffocws 

Camddefnyddio 

cyffuriau neu alcohol 

Blinder Teimlo'n llethol Defnydd tybaco 

Newid mewn 

ysfa rywiol 

Anniddigrwydd 

neu ddicter 

Tynnu'n ôl yn 

gymdeithasol 

Stumog wedi 

cynhyrfu 

Tristwch neu 

iselder 

Ymarfer corff yn llai 

aml 

Problemau 

cysgu 
    

Beth bynnag yw eich diffiniad personol o straen, gallwn ni i gyd ddysgu 

rheoli'r ffordd rydyn ni'n ymateb i straen! 

Os yw hyn yn rhywbeth yr ydych chi'n teimlo yr hoffech gael cefnogaeth ag 

ef, cysylltwch â Gwasanaeth Cwnsela'r Coleg ar 

counsellorreferral@nptcgroup.ac.uk 

Rydym hefyd yn cynnal gweithdy llesiant ar ddydd Iau yn ystod yr hanner 

tymor hwn; 3:30 pm-4pm trwy Dimau ... ymunwch â ni! 
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