
Bydd yn grwban
Anadla; cymer bethau’n araf. Mae crefftweithredu yn ffordd feddylgar  
o weithredu. 

Crefft yw ein harf
Mae’n gallu creu newid hirdymor, ond fe ddylai wastad bod yn rhan o 
wead yr hyn yr ydym am ei ddweud, yn hytrach na chael ei ddefnyddio 
dim ond er mwyn ei ddefnyddio fe.
 

Cydsefyll nid cydymdeimlo
Cadwa urddas pobl eraill trwy gydsefyll gyda nhw yn dy grefft.  
Dealla eu brwydrau a byddi’n deall eu hatebion. 
Nid mater o gardod yw gweithredu.
 

Der o hyd i gysur wrth fyfyrio
Defnyddia natur araf, fesul pwyth, dy grefft i di helpu i ddeall  
cymhlethdodau anghyfiawnderau. Bydd yn arwain at ddealltwriaeth 
ddyfnach ohonyn nhw a sut i’w datrys. 
 

Empathi heb bwyntio bys
Ceisia weld safbwynt pawb. Mae pawb yn wynebu gwahanol heriau,  
felly anela at wneud ffrindiau beirniadol, yn hytrach na gelynion  
milwriaethus. 

Bychan a phrydferth
Pa mor fach bynnag, gall darnau a ysbrydolwyd gan brydferthwch  
a chariad ein hatgoffa’n rymus o ba mor fendigedig all y byd fod. 
Paid â phoeni am y brychau chwaith; maen nhw’n annwyl. 

Gwyleidd-dra yw’r allwedd
Angen y byd yn aml yw i ni newid cyn iddo ef allu gwneud. Ystyria dy  
ran yn y darlun mawr. Gweithia gyda phobl, byth yn eu herbyn, a chadw 
feddwl agored drwy’r amser. 

Pryfocia paid pregethu
Paid byth â gweiddi, yn hytrach rho anogaeth. Hysbysa drwy dy  
grefft ac fe fydd yn procio a chreu myfyrdodau a gweithrediadau.  
Mae gweithredu cyfareddol yn ysbrydoli yn hytrach na bygwth. 

Cofleidia fod yn gadarnhaol
Dyma’r agwedd fwyaf dengar y gallwn ei mabwysiadu. Hawdd bod  
yn sinicaidd, ond mae gan fydolwg gadarnhaol dosturiol rym i fwydo 
breuddwydion ac adeiladu mudiadau. 

Gwna’r newid yr hoffet ei weld
Os ydym am i’n byd ni fod yn fwy prydferth, caredig a chyfiawn,  
yna gadewch i ni weithredu’n brydferth, yn garedig ac yn gyfiawn.  
Felly cydia yn dy nodwydd ac edau ac ymuno â’r crefftyddion! 
Gyda’n gilydd fe newidiwn y byd un pwyth ar y tro… 

Lluniwyd â dewrder a gofal gan Craftivist Collective
Troswyd gan Coda Cymru
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Maniffesto Crefftweithredu
Cysylltu ein dwylo, ein calonnau a’n pennau
Gallwn wneud gwahaniaeth go iawn.


