
Rhowch gynnig ar
feddwl fel un o’n
cyndeidiau hynafol
Ewch allan a sefwch yn dawel heb symud.

Diffoddwch eich ffôn symudol.

Anadlwch yn araf ac yn ddwfn.

Gwagiwch eich meddwl yn raddol.

Ceisiwch anghofio’r byd modern.

Byddwch yn ymwybodol o bob un o’ch

synhwyrau.

Defnyddiwch eich dychymyg i gamu nôl

mewn amser i Brydain hynafol.

Mae hi’n 2500CC ac mae’r cylch cerrig mawr yng Nghôr y

Cewri newydd gael ei godi. Rydych chi’n ffermwr sy’n byw 

mewn llwyth bach hynafol.

Cefnogir gan



Beth allwch chi ei weld?

Trowch yn eich unfan ac edrychwch o’ch cwmpas.

Anwybyddwch unrhyw beth modern fel adeiladau,

peilonau neu gerbydau. Yn eu lle, meddyliwch am

laswelltir, coed, tir prysg, creigiau ac afonydd.

Dychmygwch eich bod yn sefyll yma filoedd o

flynyddoedd yn ôl.

Nawr edrychwch i fyny. Ble bynnag rydych chi, ac

waeth faint o’r gloch yw hi, edrychwch i fyny a

meddyliwch fel un o’r hynafiaid. Sut ydych chi’n

teimlo wrth weld yr haul, y cymylau, y lleuad, y sêr?

Dychmygwch eich bod yn eu gweld nhw am y tro cyntaf

erioed, beth fyddech chi’n ei feddwl oedd y goleuadau yn

yr awyr? ysbrydion… duwiau… hynafiaid…

Byddai ein cyndeidiau hynafol wedi adnabod yr awyr yn

dda iawn. Byddent wedi deall y cymylau a phatrymau’r

tywydd. Byddai’r awyr wedi bod yn oleuach ac yn gliriach

yn y nos na’r hyn a welwn heddiw, heb unrhyw lygredd

yn yr aer na goleuadau trydan yn creu llygredd golau.

Ceisiwch feddwl beth y gallai’r awyr ei ddweud wrthych

am faint o’r gloch yw hi a pha dywydd sydd ar y ffordd.

Beth allwch chi ei glywed?

Caewch eich llygaid. Anwybyddwch unrhyw

synau modern fel ceir ac awyrennau. Pa synau

naturiol allwch chi eu clywed? Gwrandewch ar 

y gwynt, y coed yn siglo, anifeiliaid, pryfed neu

ddŵr yn llifo. Os yw’n swnllyd, rhowch eich

dwylo am eich clustiau er mwyn creu sŵn 

distaw o’r gwynt yn yr aer.

Meddyliwch am y synau eraill y byddai ein

cyndeidiau hynafol wedi eu clywed – fflamau

tân yn clecian.. sŵn crensian gwenith yn cael 

ei falu… sŵn tincial arfau yn cael eu gwneud 

a’u hogi.

Sut y byddech chi wedi byw?

Nawr eich bod chi’n gyfarwydd â’r byd hynafol o’ch cwmpas,

edrychwch i weld beth fyddai wedi bod yn bwysig i’ch ffordd o fyw –

• A yw hwn yn lle da i’ch teulu fyw?

• A oes unrhyw goed gerllaw i chi eu defnyddio er 

mwyn codi lloches?
• A oes unrhyw isdyfiant y gallwch guddio ynddo tra’ch 

bod yn hela?
• A oes afon neu lyn gerllaw lle y gallwch nôl dŵr yfed?

• A allwch chi weld fflint er mwyn gwneud arfau?

• A oes tir gwastad i dyfu cnydau arno ac i’ch anifeiliaid bori arno?

• A oes cerrig a chreigiau i greu cylch cerrig at ddiben addoli?

Beth allwch chi ei
arogleuo?
A allwch chi roi’r arogleuon modern o’r
neilltu a chyrraedd yr arogleuon diamser
naturiol? – y pridd, planhigion a dail, aer
glân ar hynt y gwynt. Byddai’r arogleuon
hyn wedi bod yn gyfarwydd iawn i’r
hynafiaid heb unrhyw arogleuon cemegion
modern, mygdarthau ceir, sebon, siampŵ
neu ddiaroglydd yn y ffordd.

Os yw’n anodd anwybyddu’r arogleuon
modern, rhowch eich trwyn mor agos â
phosibl at y ddaear neu gafaelwch mewn
pridd i’w arogleuo (gallech chi wisgo menig
i wneud hyn). Ewch ati i arogleuo dail,
blodau, rhisgl a glaswellt yn yr un ffordd.

Meddyliwch am yr arogleuon eraill y
gallent fod wedi eu hadnabod: mwg pren,
cig amrwd a chig yn cael ei rostio, 
aeron a ffrwythau.
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