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Fel meddyginiaeth holistig, mae homeopatheg yn ystyried 
y symptomau corfforol a'r  rhai meddyliol ac emosiynol.  
Gan fod PCOS yn gyflwr cymhleth sy'n galw am gydbwyso 
hormonau (er enghraifft drwy garthu allan effeithiau'r 
bilsen atal cenhedlu), lefelu'r siwgr ar lefel gorfforol a 
iacháu ar lefel feddyliol ac emosiynol, mae'n debyg mai 
homeopatheg ydi'r feddyginiaeth fwyaf addas ar ei gyfer.

Bydd y driniaeth yn gofyn am i chi weithio ar ddeiet 
priodol, ar ymarfer corff ac ar y pethau sydd wedi eich 
brifo chi yn y gorffennol, ond mae'r canlyniadau yn 
barhaol ac yn werth yr ymdrech.  

Inglefleur Spreij

genod ein hoes ni ydi cyflwr y Polycystic Ovary Syndrome.  
Mae'r enw yn awgrymu un math o broblem yn yr ofarïau yn 
unig, ond mewn gwirionedd mae PCOS yn golygu clwstwr o 
symptomau amrywiol, sy'n wahanol i bob merch.  

Fel ymhob achos arall, bydd homeopath yn edrych ar y 
pictiwr llawn er mwyn trin y genod yma.  Weithiau mi fydd 
y ferch wedi brwydro am flynyddoedd yn erbyn acne drwg, 
mislif poenus a chorff blewog.  Gan nad oes trefn esmwyth 
ar ei hormonau, dydi patrwm y mislif ddim yn debygol o 
gyd-fynd â chylch y lleuad (ie, felly mae hi i fod yn naturiol!) 
Bydd merched eraill yn magu pwysau er gwaethaf 
ymdrechion i'w golli, yn mynd i deimlo'n isel yn hawdd ac 
yn flin a gwantan os na fedran nhw fwyta yn gyson (y gair 
comedïol am hyn ydi hangry – ond mae'n gyflwr difrifol!)     

Dim ond pan sylweddolant fod atgenhedlu yn anodd y daw 
rhai am driniaeth holistig.  Yn naturiol bydd angen ystyried 
cyflwr yr organnau endocrin (y rhai sy'n pwmpio hormonau 
o'r math cywir ar yr adeg cywir i gynnal iechyd) a bydd y 
corpus luteum a'r hypothalamus a'r pancreas i gyd yn rhan 
o'r hafaliad.  Ond fe fydd hefyd yn bwysig ystyried cyflwr y 
microbiome yn y perfedd a'r ymennydd, yr amodau byw a'r 
awyrgylch deuluol a'r berthynnas efo siwgr ac alcohol.  

Fe fydd hefyd yn briodol ystyried yr ochr egnïol i bob un o'r 
organnau, yn ôl doethineb diwylliannau ar hyd y byd.  
Mewn Sanskrit, y chakra ydi'r gair am yr olwynion egni sy'n 
cwmpasu rhannau'r corff, a gallwn gysylltu'r arianrhod sydd 
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o gylch y groth a'r ofarïau 
gyda'n gallu i fod yn 
greadigol.  Byddai'n rhesymol 
felly gofyn i ferch pa mor 
hawdd ydi bod yn greadigol 
yn ei hanes hi,  a bod yn barod 

i sylwi os ydi hi'n cydymffurfio efo ffordd ei ffrindiau o 
ymddwyn, yn lle torri cwys bersonol iddi hi ei hun.

I rai genod ifanc sy'n dioddef gan fwyaf efo plorod a blew 
trwchus, mae'n gallu bod yn anodd deall mai symptomau 
ydi'r rhain, arwyddion fod rhywbeth arall, dyfnach angen ei 
wella.   Mae'n anghyfleus clywed mai masgio'r arwyddion 
mae'r rhan fwyaf o driniaethau alopathig, ac y bydd y 
broblem yn dal yno yn aros amdanyn nhw unwaith y bydd 
y tabledi confensiynol neu'r eli cryf wedi dod i ben.  Mae'n 
medru bod yn anodd dirnad fod y ffordd maen nhw'n 
dewis gofalu am eu iechyd rŵan yn mynd i ddylanwadu ar 
y microbiome  i'r dyfodol, ac y bydd hynny yn gysylltiedig 
â'u ffrwythlondeb, iechyd eu plant, eu risg o glefyd siwgr a 
phroblemau iechyd meddwl a rhwyddineb eu menopôs.  

Ar y llaw arall, rydw i wedi gweithio efo nifer o bobl ifanc 
aeddfed sydd wedi deall y neges i'w chraidd, a chymryd 
cyfrifoldeb llawn dros ba fath o fwyd a meddyginiaeth 
maen nhw'n eu dewis.  Ac er gwaethaf (neu oherwydd) eu 
profiad blaenorol o fislif anghyson, maen nhw'n adrodd yn 
ôl eu bod nhw bellach yn mwynhau'r cyfle bob mis i fedru 
mynegi pwy ydyn nhw, heb boen na chur na chywilydd.

Un o'r problemau cyffredin ymysg

http://www.wellnessmama.com/


Wel wel genod, be wnawn ni efo coluddion llawn 
pathogenau llwglyd, gwaed sy'n berwi o siwgr a 
phancreas dan bwysau?  Tydi hi'n ddim syndod eich 
bod chi ferched PCOS weithiau'n dyheu am goca-cola a 
charbs i drio teimlo'n well, ond mae ffordd amgenach.

Yn anffodus, dydi bwydydd cyfleus modern ddim yn 
mynd i helpu eich iechyd chi yn y tymor hir, na iechyd 
eich teuluoedd chi chwaith.  Er mwyn cywiro PCOS a 
phroblemau insiwlin rhaid i ni ddychwelyd at fwyd sy'n 
rhoi maeth i'r system endocrin, yn tawelu llid 
(inflammation) ac yn cefnogi teimladau bodlon.

Waeth ba ddull rydych chi yn ei ddewis – GAPS neu 
ddeiet ketogenic neu gamau eraill bach bach tuag at 
wella safon eich bwyd bob dydd, triwch ddeall mor 
werthfawr ydi braster naturiol fel menyn, saim gŵydd, 
olew coconyt, toddion eidion, pysgod o'r gwyllt, 
afocados, wyau a mayonnaise cartref.  Ymysg 
manteision eraill, mae'r rhain yn darparu'r brics-a'r-
mortar at greu hormonau ac annog ffrwythlondeb.  

Ar yr un pryd, cofiwch osgoi pob braster modern fel 
olew llysiau, olew soya a phob math o farjarîn – maen 
nhw i gyd yn gwbl afiach. 

Mae siwgr yn bwnc llosg arall, yn llythrennol felly gan 
ei fod yn achosi llid.  Cymerwch gyngor rŵan hyn – 
PCOS neu beidio - i ddod oddi ar y rolarcostar melys.  
Does yna ddim owns o faeth mewn siwgr gwyn, siwgr 
brown, siwgr eisin na syrop ond mae sawl cenhedlaeth 
o bobl bellach yn gaeth i'r rhain.  Gweithiwch gyda 
therapydd os ydi hon yn broblem yn eich bywyd chi.

Beth am y bwydydd eraill sy'n troi i fod yn siwgr y tu 
mewn i'r corff?  Maen nhw bellach mor gyffredin yn 
eich cypyrddau chi fel bod angen troedio'n ofalus wrth 
egluro effeithiau'r rhain ar iechyd pawb yn tŷ  chi!   
Tybed wnan nhw gytuno i gael ŵy a chig moch neu 
omlet i frecwast yn lle grawnfwyd a bara rhad?

Yfwch botes hen ffasiwn fel eich neiniau!  Gwnewch 
lond sosban bob wythnos gyda charcasys cyw neu 
bysgod neu esgyrn bîff, a'i storio yn yr oergell yn barod 
at greu pryd sydyn bob dydd.   I wneud cawl da, does 
angen dim mwy na berwi llysiau mewn potes cartref 
(homemade meat stock) a'u chwyrlïo â blendar llaw.

Cofiwch yfed dŵr hefyd – ond nid o boteli plastig gan 
fod rhain yn medru gollwng elfennau tebyg i estrogen i 
mewn i'r diod.  Gyrrwch unrhyw ddŵr tap drwy 
hidlydd ac os ydi dŵr  plaen yn rhy ddiflas i'ch tast 
fodern, ychwanegwch datsiad o sudd lemon.

Mae pob un o erthyglau a blogiau 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 ac ni ddylai ddisodli cyngor 

meddygol.   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. 
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Bydd angen siopa am sbeisys a dechrau paratoi y noson 
cynt – ond bydd y tameidiau cyw sbeislyd yma yn werth 
yr ymdrech.  Maent yn blasu'n dda gyda sdwns seleriac, 
coleslaw cartref a dips cartref, a gellir dyblu'r rysait er 
mwyn gwneud bocs bwyd at y diwrnod wedyn.  

Y noson gynt:

Estyn y rhain -

● Kefir llaeth (llawn probiotics);
● 2 ŵy;
● Sinsir ffres; 
● 700g o dameidiau cyw (e.e. cluniau neu adenydd).
Cura'r wyau gydag un llond cwpan o'r kefir.  Torra un 
bodyn o sinsir yn dameidiau mân a'u hychwanegu i'r 
cymysgedd.  Rho'r cyw mewn powlen wydr a thywallt y 
cymysgedd kefir drosto, a'i gadw yn yr oergell dros nos. 

Efallai mai heno ydi'r amser mwyaf cyfleus i baratoi dip 
hefyd – mayonnaise cartref neu iogwrt gyda dail mint a 
lemon efallai, neu gyfuniad tebyg i guacamole - afocados, 
garlleg, olew olewydd, leim a dail coriander ffres?  Gad i 
dy greadigrwydd serennu!

1 awr cyn bwyta:

Rho drefn ar unrhyw lysiau fydd yn cyd-fynd â'r pryd, cyn 
estyn -
● 200g o ddripin eidion neu saim gŵydd at ffrio;
● 2 gwpanaid o hâd cywarch (hemp) neu hâd llin (flax);
● ½ llond llwy fwrdd o bob un o'r rhain - sinsir sych, 

pupur, sumac, teim sych, oregano sych a basil sych. 
● 1 llond llwy fwrdd o bob un o'r rhain – halen da, 

nionod sych, garlleg sych, mwstard a phaprica melys. 

Rho'r cynhwysion sych i gyd mewn prosesydd bwyd / 
nutribullet / yn jar dy flendar llaw a'u cyfuno'n un powdr.  
Taena'r cwbl ar blât fawr neu arwyneb arall glân. 

Bob yn un, tynna'r tameidiau cyw allan o'r marined a'u 
gwasgu i'r cymysgedd sbeis, nes fod wyneb y cig wedi ei 
orchuddio i gyd.   

Cynhesa'r dripin neu'r saim gŵydd mewn sosban drom a 
rhoi pob tamaid i ffrïo yn y braster.  Pan fyddant wedi 
coginio i'w canol, cwyd bob darn yn ei dro a'i osod ar blât 
i'w weini.   Mwynhâ!

       

Neges Gan Ein Neiniau
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