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Map Mia   Bob dydd yn fy ngwaith, rydw i'n clywed 
am daith bywyd fy nghleifion.  Yn amlach na pheidio, mae 
eu hanes yn frith o'r moddion yma a'r eli acw, a'r ymgais 
barhaus i roi taw ar y llais sy'n dweud fod rhywbeth o'i le.

Hyd yn oed wrth drafod iechyd plant ifanc, mae hanes hir 
i'w ystyried.  Mae cyflwr meicrobau'r rhieni cyn cenhedlu, 
natur yr enedigaeth a meddyginiaethau bore oes yn gallu 
dylanwadu'n gryf ar iechyd y bychan.  Erbyn cyrraedd fy 
nghlinig i, mae'r rhieni weithiau yn sylweddoli fod yn rhaid 
newid eu ffordd o feddwl er lles yr holl deulu.     

Mae un o'r rhieni hynny wedi rhoi caniatâd i mi sôn sut y 
gwnaeth hi sobri yn go siarp wrth deall fod adfer iechyd ei 
hogyn bach yn mynd i olygu newid llwyr yn ei dewis o fwyd 
ac o feddyginiaeth ac o awyrgylch ym magwraeth ei phlant. 

Erbyn hyn, mae'r bwyd gorau a thriniaeth homeopathig yn 
greiddiol i ofal iechyd y teulu, ond gyda chyfuniad cymhleth 
y mab o alergeddau ac epilepsi, dydi ei daith tuag at well 
iechyd ddim yn mynd i ddigwydd dros nos.   

Yn gydymaith i'w chariad, daw pyliau o euogrwydd dros y 
fam oherwydd y niwed cynnar i iechyd y bachgen, cyn 
ymwroli eto ac ail-gydio yn y penderfyniad i adfer y sefyllfa.  
Daw sawl terfyn dydd â'r teulu wedi llwyr ymlâdd, ac un 
noson, â'r fam yn teimlo ar goll ynghanol yr helbulon 
iechyd, dywedodd Mia, ei merch 9 oed -

“Mae'n iawn, mam, dim ond map sy' isio er mwyn gweld lle 
aeth hi o chwith.  Wedyn mi fedrwn ni ail-gychwyn o 
fan'no.”

Yr Organon – Llyfr y Rhesymwr
Mae dwy ganrif ers i feddyg ac athronydd o'r Almaen 
fod yn meddwl ar hyd trywydd tebyg iawn i Mia.  Ei 
enw oedd Samuel Hahnemann, a gwnaeth gofnod
     

o'i syniadau mewn llyfr o'r enw Organon of the Medical Art. 
Mae geiriau cyntaf y llyfr yn ein dysgu nad rhywbeth 
llonydd ydi iachâd, ond rhywbeth deinamig, symudol.

Fel Mia, roedd Hahnemann yn deall fod profiadau ddoe yn 
lliwio ein gallu i wella heddiw.  Roedd hefyd yn sylweddoli 
fod symptomau yn tueddu i symud o un rhan o'r corff i'r 
llall yn ystod y broses o wir iacháu, fel arfer o'r organnau 
mewnol allan i'r wyneb, neu o'r corun i gyfeiriad y traed.  
Mae'r llyfr Chronic Diseases  yn olrhain y patrwm clinigol  o 
fwrw golwg dros hen ddoluriau cyn symud ymlaen. 

Yn nes ymlaen, ysgrifennodd yr homeopath Constantine 
Hering ymhellach am y patrymau sy'n gyffredin ar drywydd 
iachâd ac ar drywydd salwch.  Erbyn hyn mae ei waith yn 
cael ei adnabod fel 'Hering's Law of Cure' ac mae rhai o'r 
patrymau yn cael eu disgrifio trosodd (Sut Mae'n Gyrru?) 

Lle Neasf?   Mae triniaeth homeopathig dda yn cadw 
trac ar ddatblygiad a symudiad symptomau.  Fel claf neu 
riant, mae gen tithau ran bwysig i'w chwarae drwy ymateb 
i'r newidiadau mewn ffordd sy'n gweddu i'r athroniaeth.  
Mae'n bosib y bydd hyn yn gofyn am newid yn dy safbwynt 
ar symptomau ac yn dy allu i ddelio efo'u neges yn lle 
brysio i'w difa, i'w dwrdio, i'w tagu a'u lladd.

Bydd angen dealltwriaeth o bwrpas annwyd a gwres, bydd 
angen meithrin amynedd a dysgu gorffwys, ail-feddwl am 
unrhyw gemegau gwenwynig neu berthynnas anhapus sy'n 
ddylanwad ar dy fywyd teuluol, a sicrhau fod y tanwydd 
gorau posib yn cyrraedd plât pawb bob pryd bwyd.  

Yn achos y teulu bach yma, mae'r siwrnai wedi dod â nhw i 
fan arbennig yng nghwrs bywyd, a dywed y fam ei bod “yn 
arbennig o ddiolchgar am y daith, am fod ein hawr dywyllaf 
ni yn siŵr o droi'n olau i rywun arall.”    

Dyna wers i ni gyd wrth ffarwelio.  Hwyl fawr, a siwrne saff.



Mae pob un o erthyglau a bwletinau Drych Iechyd wedi eu hysgrifennu er budd y rheiny sy'n dymuno dysgu am wir ystyr iechyd, yn awyddus i feddwl yn 
eang ac yn barod i gymryd cyfrifoldeb am eu dewisiadau nhw eu hunain.   Natur addysgiadol sydd i bob gwybodaeth a rennir.   Ni ellir gaddo cywirdeb na 
chyflawnder y cynnwys, na chwaith ei berthnasedd i unrhyw gyflwr neu amgylchiad personol. Os am roi unrhyw syniad neu egwyddor a ddisgrifir yma ar 

waith, chi sy'n cymryd cyfrifoldeb llawn am hynny.  Mynnwch gyngor gan ymarferydd iechyd pan yn sâl. 

AUDE SAPERE – MENTRA WYBOD – DARE TO GET IT

Elin Alaw - Homeopath, Ymarferydd G.A.P.S. a Doula Diwedd Oes
elinalawhomeopath@yahoo.co.uk / 07989 491 417 / www.elinalaw.com

Adolygwyd ddiwethaf Tachwedd 2019               ⓗ© Elin Alaw 2019

Mae'n bwysig fod 
homeopath yn cofnodi'r 
enghreifftiau o 'gau ceg' 
symptomau ar hyd y 
blynyddoedd, er mwyn 
bod yn barod i adnabod y 
patrwm croes nes 'mlaen.

Yng nghwrs triniaeth 
homeopathig hir-dymor, 
bydd angen cadw llygad 
barcud am batrymau 
tebyg i'r isod, sy'n arwydd 
o fod ar lwybr iachâd.

SUT MAE'N GYRRU?

Ar Ein Pen i Drybini:   Wrth guddio cyflwr fel 
ecsema dan haenen o steroid, mae'n gallu 
ymddangos  fel petai iachâd wedi digwydd.  Ond 
cyn i'r llwch setlo, bydd symptom arall fel asthma 
yn codi ei ben yn aml iawn, a phatrwm blinedig o 
ymlid symptomau o un rhan o'r corff i'r nesaf, a 
thipyn o rali rhwng un apwyntiad meddygol 
confensiynol a'r nesaf (a'r nesaf a'r nesaf a'r nesaf.)

I'r Ffôs:   Yn lle gweld symptomau fel negeseuon 
am gyflwr iechyd, mae'r ffordd alopathig o feddwl 
yn ein harwain ar ein pennau i frwydr.  Yn ei 
chysgod, mae tonsiliau yn cael eu tynnu, galar yn 
cael ei lyncu a firysau yn cael eu tagu a'u gorfodi i 
newid eu gwedd.  Bellach, mae'r egni oedd yn trio 
mynegi'r neges wreiddiol yn gorfod cymryd ffordd 
arall, lai diniwed, o'n cael ni i wrando. 

Syth i Gornel:  Ar ôl cornelu digon o symptomau 
am ddigon o amser, mae'n bosib yn byddwn ni'n 
sylweddoli ein bod wedi sathru ar fwy na'r disgwyl. 
Er fod effeithiau ffisig gwrth-fiotig, gwrth-asid a 
gwrth-iselder yn medru ymddangos yn arwrol i 
ddechrau, mae'r effaith ar y perfedd a'r ymennydd 
yn stori wahanol.  I ddod yn ôl o'r lle cyfyng, rhaid 
dysgu gwrando a gweithio efo negeseuon y corff.     
 

Teg Edrych Tuag Adref:   Un tro, mi falodd gêrbocs 
ein Volkswagen Polo a bu'n rhaid bacio'r car adre o 
Bentrefoelas i Ysbyty Ifan.  Rywsut felly mae hi efo 
homeopatheg hefyd pan fydd symptom diweddar 
yn ffyrnigo am sbel, yna symptom gafodd driniaeth 
amhriodol llynedd yn dychwelyd, wedyn hen 
hunllef o gyfnod plentyndod yn ail-chwarae, nes yn 
y diwedd, cyrraedd adref yn saff a di-boen. 

O'r Crombil i'r Croen:  Yng nghwrs y driniaeth 
homeopathig, mae'n beth cyffredin gweld 
symptomau mewnol yn gwella cyn symptomau 
allanol.  Er enghraifft, gall briw yn y stumog wella 
cyn i friwiau ar y wefus ddiflannu.  Mae hi hefyd yn 
bosib croesawu chwys neu wres neu ddagrau neu 
annwyd ar ddechrau'r daith tuag at wella, fel rhan 
o'r broses ddeinamig o daflu egni i'r wyneb.

Newid Aelwyd:  Dyma rai arwyddion cyffredin sy'n 
dod i ganlyn presgripsiwn homeopathig - cysgu'n 
braf a deffro'n ffres, synnwyr o bwrpas a gwell blas 
ar fyw.  Fel arfer, nid dyma'r rhesymau gwreiddiol 
dros ddod ar ofyn homeopath, ond maen nhw'n 
dod yn rhan annatod o'r ateb.  Does dim rhaid 
dilyn y Romani i fwynhau rhyddid, ond berf ydi byw 
a iechyd yn daith.  Hwyl fawr a hwrê!   
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