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Lluniau: Stephen D Lawrence 

Yn deall gwerth hunan-wybodaeth a hunan-
ymwybyddiaeth ar gyfer bywyd llwyddiannus.

“Mae’r rhaglen wedi cael effaith anferthol. Rwyf 
nawr yn medru ymlacio a’n fwy hamddenol”

Integreiddiwch profiadau milwrol o’r 
gorffennol er mwyn creu dyfodol pwrpasol, 
gan roi pwrpas newydd i’ch bywyd.

“Mae rhywbeth positif gennyf i anelu amdano 
gyda nod egnïol”

Profwch yr effaith adeiladol a ddaw o 
sgiliau perthynas rhyngbersonol positif.  

“Rwyf yn medru ffurfio perthynas well a 
lleihau fy nicter”



Ymddiriedolaeth Dare to Live –  Rhif Elusen Gofrestredig 1157442  -   www.daretolive.org.uk

Rhaglen nesaf Yn Dechrau Starts:
24ain Ebrill 2021

Lleoliad Cymru:
Equus Ferus, South West Wales

Cofrestrwch Eich Diddordeb:
admin@equusferus.org 

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau:
1af Ebrill 2021

CYSYLLTWCH GYDA NI  

Equus Ferus  - Cefnogi Byw’n Bositif    
Ffôn: 01267 236138
E-bost: admin@equusferus.org   
Ewch i:  www.equusferus.org

BETH YDYM YN EI WNEUD
Mae’r Ymddiriedolaeth Dare to Live yn ceisio  darparu 
cymorth iechyd a lles, sydd wedi ei lywio gan drawma, a 
rhaglenni pontio i Gyn-aelodau o’r Lluoedd Arfog a’u 
teuluoedd, sydd yn profi heriau mewn bywyd.  

Rydym yn cyfuno hyfforddiant seicolegol, addysgol a 
sgiliau bywyd sydd yn cynnwys sesiynau rhyngweithio a 
hwylusir gyda cheffylau er mwyn cysylltu, cyfathrebu a 
chydweithio gyda cheffylau  (horse whispering), er mwyn 
ystyried eich hun ac eraill a’ch trywydd mewn bywyd.   

Mae rhaglenni Dare to Live yn gweithio o fewn 
canllawiau NICE ac yn cynnig cymorth cefnogol 
atodol i’r sawl sydd ag anghenion clinigol fel PTSD, 
iselder neu orbryder. Mae’r gwasanaeth yn cynnig 
asesiadau a gwasanaethau atgyfeirio i’r sawl sydd yn 
chwilio am driniaeth glinigol gyda darparwyr gwasanaeth 
iechyd meddwl cydnabyddedig.    

 

PWY YDYM NI
Sefydlwyd Dare to Live yn 2011 ac mae’n defnyddio 
gwerthusiadau sydd yn ffocysu ar ganlyniadau fel rhan o 
ymchwil parhaus i ddilysu’r rhaglenni. Mae’r holl raglenni 
yn seiliedig ar y Dull IFEEL™ -Equine Facilitated Human 
Development and Psychotraumatolgy (2008).

Mae ein timau o hwyluswyr sydd wedi eu hachredu a’u 
hyfforddi mewn practis clinigol yn cynnwys cyn-aelodau 
o’r lluoedd arfog sydd yn cynnig gwasanaethau mentora 
a chymorth ar ôl i’r rhaglen ddod i ben ac mae  ein 
cleientiaid yn credu fod hyn yn amhrisiadwy.   

PAM CEFFYLAU
Mae ceffylau yn rhan annatod o’r rhaglenni – drwy 
weithio gyda hwy a defnyddio’r dull Equine Centred™, 
bydd unigolion yn derbyn gwybodaeth a strategaethau 
newydd ar gyfer cyfathrebu ac adeiladu perthnasau 
gyda’r teulu a chymunedau bywyd ehangach.   

Mae ceffylau yn hynod sensitif i  fwriadau a theimladau 
dynol: drwy ddysgu i ryngweithio gyda hwy, mae 
unigolion sy’n cymryd rhan yn medru ‘gweld’ sut y mae 
eu gweithredoedd neu ymddygiad  yn medru ymddangos i 
eraill ac felly’n medru addasu, creu a phrofi strategaethau 
newydd ar gyfer lles a llwyddiant yn eu bywydau.

PWY SYDD YN MEDRU CYMRYD RHAN
Mae’r sawl sydd yn aelodau o’r lluoedd arfog ar hyn o 
bryd neu sydd wedi bod yn aelodau, a’u partneriaid neu 
gefnogwyr agos, yn medru cymryd rhan yn y rhaglen. 
Mae Dare to Live yn ystyried cleientiaid sydd yn atgyfeirio 
eu hunain hefyd ynghyd â’r rhai sydd yn cael eu hatgyfeirio 
drwy rhaglenni triniaeth y GIG neu elusennau milwrol fel 
Combat Stress.

GWYBODAETH AM Y RHAGLEN
Mae’r fenter 10 wythnos Dare to Live Cymru yn dechrau 
gyda Rhaglen Forces in Transition (FiT) ar y safle gydag un 
diwrnod dilynol pellach, Rhaglen Partneriaid (PP), sydd yn 
cynnwys aelod teulu pwysig neu gyfaill cefnogol. Mae yna 
Raglen Integreiddio Sgiliau newydd ar-lein am 6 wythnos 
yn rhan o’r rhaglen 10 wythnos.    

Mae’r rhaglen yn cael ei chynnal rhwng 8.30am a 5.00pm.

•   Byddwn yn darparu cinio ysgafn a’r holl ddeunyddiau.   

•   Mae gofyn i’r sawl sydd yn cymryd rhan i wisgo esgidiau  
cadarn a dillad addas ar gyfer gwneud gweithgareddau 
awyr agored.

•   Mae’r rhaglen wedi ei rhannu yn gyfres o fodiwlau 40 
munud gyda chyfuniad o weithgareddau yn y dosbarth; a 
chyfres o ymarferion diogel gyda cheffylau yn y padogau.

•   Nid oes rhaid cael profiad blaenorol o geffylau.   

NEWYDD - Rhaglen 10 wythnos 
Dare to Live Cymru

Ewch i 
www.equusferus.org  

am fwy o ddyddiadau

“Mae’r manteision sydd yn cael eu 
cynnig gan eich dulliau yn eang, yn 
rhagorol ac yn hynod fuddiol wrth 
ddysgu’r unigolyn i ddelio gyda 
pherthnasau, a bywyd fel cyfanrwydd.” 

Uwch Gapten  Andy Stubbs, 
Arweinydd Iechyd Meddwl Lluoedd Arfog Sussex 2012 - 2014


