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Datganiad i’r Wasg 

Dyddiad Cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2022 

 

SUT FYDDAI’N TEIMLO I WELD Y BYD DRWY LYGAID RHYWUN ARALL? 
 

20,000 O BOBL LEDLED Y BYD YN CYMRYD RHAN MEWN ASTUDIAETH 
WYDDONOL ARLOESOL I GANFYDDIAD 

 
 

Mae rhaglen wyddoniaeth fawr newydd gan ddinasyddion, The Perception Census, yn arwain y 
ffordd gan feithrin dealltwriaeth ynghylch y ffyrdd unigryw yr ydym ni bob un yn profi’r byd 

 
Mae degau o filoedd o bobl ledled y byd yn cymryd rhan yn The Perception Census, astudiaeth wyddonol 
barhaus a’i nod yw datgelu’r ffyrdd hynod ddiddorol ond anweledig y mae ein meddyliau i gyd yn 
unigryw - oherwydd hynny, hon yw’r astudiaeth fwyaf o’i math, a’r prosiect gwyddoniaeth gan 
ddinasyddion mawr cyntaf yn y byd i amrywiaeth ganfyddiadol.  
 
Mae’r astudiaeth ar-lein, dan arweiniad ymchwilwyr blaenllaw’r byd, Yr Athro Niwrowyddoniaeth 
Wybyddol a Chyfrifol Anil Seth o Brifysgol Sussex a’r Athro Athroniaeth Fiona Macpherson o Brifysgol 
Glasgow fel rhan o raglen Dreamachine ac wedi’i gomisiynu gan UNBOXED Creadigrwydd yn y DU, yn 
ymdrin â chwestiynau am ganfyddiad sydd wedi drysu, a rhannu, athronwyr a gwyddonwyr am 
ganrifoedd.  
 
Ers lansio ym mis Gorffennaf 2022, mae bron i 20,000 o bobl wedi cymryd rhan yn yr astudiaeth, ac mae 
dadansoddiad cychwynnol o ymatebion yn dangos pa mor unigryw y gall byd mewnol pob person fod. 
Mae’r Athro Anil Seth a’r Athro Fiona Macpherson, ynghyd â’r tîm ymchwil, yn credu y gallai dysgu mwy 
am yr wyddoniaeth y tu ôl i’r gwahaniaethau hyn helpu i feithrin gostyngeiddrwydd ac empathi tuag at 
eraill, gan helpu i ddatblygu llwyfannau newydd ar gyfer dealltwriaeth a chyfathrebu sydd eu hangen yn 
gynyddol yn y byd rhanedig a phegynol sydd ohoni. 
 
Dywedodd yr Athro Anil Seth: "Mae gan The Perception Census y potensial i ailysgrifennu ein 
dealltwriaeth o sut yr ydym ni bob un yn profi byd unigryw, ac i helpu cymdeithas yn ei chyfanrwydd i 
ddatblygu llwyfannau newydd ar gyfer empathi a chyfathrebu drwy wreiddio cydnabyddiaeth mai efallai 
nad y ffordd yr ydym ni’n gweld pethau yw’r ffordd y maen nhw’n eu gweld, a’n bod ni i gyd yn profi ein 
realiti cyffredin mewn ffyrdd gwbl amrywiol. Bydd y Cyfrifiad yn adnodd amhrisiadwy - ac yn rhoi map 
newydd i ni i’r dirwedd gudd hynod ddiddorol hon."  
 
Ychwanegodd yr Athro Fiona Macpherson: "Bydd yr astudiaeth yn ein helpu ni i ystyried yr hyn sy’n 
digwydd pan fo gwahaniaethau mewn canfyddiad yn arwain at anghytundeb ymddangosiadol rhwng 
pobl. Mewn rhai achosion, gallai anghytuno olygu bod rhai pobl yn gweld y byd yn gywir, a rhai yn ei weld 
yn anghywir. Neu gallai un person fod yn canfod un nodwedd o’r byd yn gywir, ac ail berson nodwedd 
arall. Neu efallai nad oes neb yn canfod gwirionedd gwrthrychol, yn hytrach mae pob un ohonom ni’n cael 
cip ar greadigaethau ein meddyliau ein hunain." 
 
Dywedodd Phil Batty, Cyfarwyddwr Gweithredol UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU: "Mae Dreamachine 
wedi galluogi cydweithio gwirioneddol unigryw ledled gwyddoniaeth, celf a thechnoleg. Dim ond un elfen 
o brofiad cynulleidfaol ryfeddol Dreamachine yw The Perception Census, wedi’i ddychymgu drwy fodel 
comisiynu arloesol UNBOXED. Bydd canlyniadau’r prosiect gwyddoniaeth dinasyddion ar raddfa fawr hon 
yn rhan o etifeddiaeth barhaol ac adnodd gwerthfawr ar gyfer ymchwil yn y dyfodol." 
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Canfyddiad yw’r broses y mae’r ymennydd yn ei defnyddio i helpu i greu profiadau pob person o’r byd 
drwy brosesu gwybodaeth synhwyraidd, ond ychydig a wyddys am sut mae’r broses hon yn wahanol i 
bob person. Mae The Perception Census yn cynnwys cyfres o bosau ymenyddol, rhithganfyddiadau a 
gemau sy’n archwilio lliw, sain, a sut yr ydym ni’n profi treigl amser, ein credoau am y byd, a llawer mwy. 
 
Yn ogystal â chyfrannu at y maes gwyddoniaeth hwn sy’n datblygu, bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn 
dysgu mwy am eu pwerau canfyddiad eu hunain a sut y maen nhw’n ymwneud ag eraill. Hyd yn hyn, mae 
pobl rhwng 18 ac 80 oed o dros 100 o wledydd wedi cyfrannu at y corff cynyddol hwn o ddata gwyddonol 
ac athronyddol – o Shetland i Ynysoedd Sili, yr Unol Daleithiau i Indonesia, ar bob cyfandir ac eithrio 
Antarctica, gyda dros 50,000 o weithgareddau ymchwil yn y Cyfrifiad wedi’u cwblhau. Mae rhai 
cyfranogwyr wedi darganfod dealltwriaeth newydd am eu pwerau canfod eu hunain a’u galluoedd 
canfyddiadol unigryw, megis Synaesthesia. 
 
Mae The Perception Census yn rhan o raglen glodwiw dreamachine wedi’i chynhyrchu gan Collective Act, 
a gyflwynodd bedwar tymor o brofiad byw Dreamachine ledled y DU o fis Mai hyd at fis Hydref 2022 a 
rhaglen ysgolion ledled y DU gan gyrraedd miliynau o bobl ifanc 7-13 oed.  
 
Gwahoddodd profiad byw Dreamachine gynulleidfaoedd i archwilio potensial rhyfeddol eu meddyliau eu 
hunain drwy olau a sain, wedi’i ddwyn ynghyd fel cydweithrediad rhwng yr artistiaid arobryn gwobr 
Turner, Assemble, y cyfansoddwr a enwebwyd am wobrau Grammy a Mercury, Jon Hopkins, a thîm o 
dechnolegwyr, gwyddonwyr ac athronwyr blaenllaw.  
 
Yn dilyn eu profiad, gwahoddwyd aelodau’r gynulleidfa i fyfyrio ar yr hyn y gwnaethon nhw ei weld neu 
sut yr oedden nhw’n teimlo y tu mewn i’r Dreamachine. Yn ogystal â thynnu lluniau, defnyddiodd y 
cyfranogwyr ‘offeryn synhwyraidd’ wedi’i ddylunio’n arbennig i ail-greu eu profiad gweledol gan 
ddefnyddio rhyngwyneb digidol syml. Dreamachine yw’r tro cyntaf yn y byd i ffenomenon delweddu 
wedi’i hysgogi gan stroboscop gael ei archwilio ar raddfa gyhoeddus mor fawr ac, hyd yn oed gydag offer 
niwrowyddoniaeth fodern, mae’r cwestiwn o sut mae profiadau mor fyw yn codi dal heb ei ateb.  
 
Bydd y ddealltwriaeth o brofiad byw Dreamachine, ynghyd â chanfyddiadau a dealltwriaeth barhaus gan 
The Perception Census, yn cefnogi astudiaethau newydd mawr ar natur profiadau canfyddiadol, ac yn 
darparu corff unigryw o ymchwil wyddonol ac athronyddol a fydd yn werthfawr i feysydd 
niwrowyddoniaeth, athroniaeth, seicoleg, a mwy.  
 
Gallai amlygu amrywiaeth ganfyddiadol, neu’n gwahaniaethau mewnol, fod yn drawsnewidiol i’r 
gymdeithas. Bydd canfyddiadau The Perception Census yn galluogi ymchwilwyr i ddeall yn well sut mae 
niwroamrywiaeth yn ymwneud â’r gwahaniaethau mewn canfyddiad sy’n bodoli rhwng pob un ohonom 
ni, yn ei dro yn taflu goleuni newydd ar ein dealltwriaeth o’r meddwl dynol a phaentio portread hynod 
ddiddorol o ymwybyddiaeth ddynol.  
 
Bydd arolwg ar-lein The Perception Census yn para tan y gwanwyn 2023, ac fel darn mawr o ymchwil 
newydd, bydd y canfyddiadau’n cael eu hasesu dros gyfnod o 3 blynedd rhwng 2023 a 2025. 
 
Canfyddiadau cychwynnol 
 

● Ydych chi’n gweld yr hyn yr ydw i’n ei weld? – Roedd cyfranogwyr yn The Perception Census 
yn cefnogi’r Purves Cube drwy ganfod bod dau sgwâr brown union yr un fath ar giwb Rubik i’w 
gweld yn wahanol arlliwiau o frown, fodd bynnag fe wnaethon nhw hefyd ddatgelu ein bod ni i 
gyd yn profi’r rhithganfyddiad hwn yn wahanol.  

 
 

Roedd effaith y rhithganfyddiad yn gryf i 20% o bobl, gan ganfod llawer mwy o wahaniaeth yn 
arlliw’r brown na’r cyfartaledd. Fodd bynnag, prin y gwelodd 20% arall o bobl y rhithganfyddiad 
o gwbl. Mae’r canlyniad hwn yn rhoi cliwiau newydd hynod ddiddorol o ran y modd y mae’r 
ymennydd dynol yn ystyried golau a chysgod wrth ganfod lliw, gan ddatgelu bod y broses hon yn 
gweithio mewn gwahanol ffyrdd i wahanol bobl. 
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Gallai’r canfyddiadau hyn hefyd helpu i egluro pam mae'r rhyngrwyd wedi’i rhannu’n fawr dros 
liw "y ffrog" – a oedd i rai pobl i’w gweld yn las a du, ac eraill yn argyhoeddedig ei fod yn wyn ac 
aur. Mae’r gwahaniaethau unigol hyn mewn canfyddiad gweledol sydd newydd eu datgelu yn 
adleisio’r amrywiad syfrdanol yn yr hyn y gwnaeth pobl ei brofi yn y Dreamachine, gan ffurfio 
sail astudiaeth newydd fawr ar natur ac amrywiaeth profiad canfyddiadol.  
 
 

● Ble ydw i? – Dywedodd 31% o’r bobl a gymerodd ran yn yr adran Body and Belief eu bod wedi 
cael profiad ‘y tu allan i’r corff’ o leiaf unwaith yn ystod eu hoes, a dywedodd 66% o’r bobl hynny 
eu bod wedi cael profiadau o’r fath lawer gwaith. Mae adroddiadau o brofiadau ‘y tu hwnt i’r 
corff’ – lle mae person yn teimlo bod ei ymwybyddiaeth wedi gadael ei gorff – wedi bod ar led ers 
canrifoedd ond fel arfer maen nhw wedi’u cyfyngu i ddigwyddiadau prin fel adegau o ecstasi 
ysbrydol. 

 
Mae nifer y bobl sy’n adrodd am y profiad hwn yn yr astudiaeth yn rhyfeddol o uchel. Bydd 
rhagor o ddadansoddi a chyfranogiad gan y cyhoedd yn helpu’r tîm i egluro pam. 
 

● Sut ydych chi’n gweld y byd? – Gofynnon ni i bobl faint yr oedden nhw’n cytuno neu’n 
anghytuno â gwahanol ddatganiadau am ganfyddiad ac ymwybyddiaeth. Cwestiynau nad oedd 
wedi cael eu gofyn ar raddfa mor fawr i gynulleidfa gyhoeddus o’r blaen. 

 
Roedd 36% o bobl (allan o bron i 6000) yn cytuno’n gryf y gallai’r byd fod yn wahanol iawn i’r 
ffordd y maen nhw yn bersonol yn ei ganfod. Mae hyn yn codi cwestiynau newydd am y 
berthynas rhwng profiad a gwirionedd canfyddiadol a phryd y gallwn ni ymddiried yn ein 
profiad. 

 
Mae 92% o bobl (allan o bron 6000) yn credu y gallai creadur nad yw’n gallu siarad neu ddeall 
iaith fod yn ymwybodol, ac mae tua 42% yn credu y gallai cyfrifiaduron neu robotiaid fod yn 
ymwybodol rhyw ddydd - gan roi dealltwriaeth hynod ddiddorol o’r farn gyhoeddus bresennol ar 
rôl deallusrwydd artiffisial a thechnoleg mewn bywyd bob dydd.  
 

 
●  Sut mae’n teimlo i fod yn chi? – Adroddodd cyfranogwyr ym mhrofiad byw Dreamachine 

amrywiaeth eang o adweithiau emosiynol mewn ymateb i’r un golau gwyn. Yr emosiwn a gafodd 
ei adrodd arno gan amlaf – gan fwy na 60% o tua 9,000 o ymatebwyr – oedd heddychlonrwydd, 
gwnaeth emosiynau eraill a gafodd eu mynegi gynnwys rhyfeddod, gorbryder, tosturi, cysylltiad, 
ewfforia, galar, unigrwydd, cariad, optimistiaeth, ofn, a syndod.  

 
Disgrifiodd nifer o ymwelwyr ymatebion emosiynol rhyfeddol o ddwys: dywedodd un bod y 
profiad wedi cael effaith mor gadarnhaol ar ei iechyd meddwl ei fod wedi dod i brofiad byw 
Dreamachine ym Marchnad Gyhoeddus Woolwich yn Llundain 27 gwaith. 

 
Dywedodd llawer o gyfranogwyr yn y Dreamachine bod eu lles wedi gwella, ac mae Prifysgol 
Sussex yn datblygu rhaglen ymchwil newydd i archwilio sut y gallai’r dechnoleg sy’n sail i’r 
profiad ffurfio ymyriadau newydd ar gyfer cyflyrau iechyd meddwl, gan gynnwys iselder a 
gorbryder. 

 
Mae ymchwilwyr The Perception Census yn gobeithio y bydd llawer mwy o bobl o bob rhan o’r byd yn 
cymryd rhan. Yn ogystal â’r Athrawon Anil Seth a Fiona Macpherson, mae’r tîm ymchwil yn cynnwys Dr 
Reny Baykova, Dr David Schwartzman, Dr James Alvarez, a Trevor Hewitt – i gyd ym Mhrifysgol Sussex 

 
 
Mae Dreamachine yn un o 10 prosiect creadigol mawr wedi’i comisiynu fel rhan o UNBOXED: 
Creadigrwydd yn y DU. Arddangosfa fwyaf uchelgeisiol y DU o gydweithio creadigol - ar draws 
gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a mathemateg - yn cynnwys digwyddiadau am ddim 
ar raddfa fawr, gosodiadau a phrofiadau digidol sy’n hygyrch yn fyd-eang, a rhaglen ddysgu helaeth yn 
cyrraedd miliynau o blant ysgol. 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_dress
https://perceptioncensus.dreamachine.world/team
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Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn cael ei ariannu a’i gefnogi gan bedair llywodraeth y DU a chaiff 
ei gomisiynu a’i gyflwyno mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Belfast, Cymru Greadigol ac EventScotland. 
 
 

 
 

Ymholiadau’r cyfryngau: 
Erica Bolton / Sylvia Ross, Bolton & Quinn: 
Erica@boltonquinn.com / Sylvia@boltonquinn.com / 020 7221 5000 
  
Lauren Ellis, Prifysgol Sussex: 
Lauren.Ellis@sussex.ac.uk 
 
Jeanette Ward, UNBOXED 
jeanette.ward@unboxed2022.uk / 07729 930812 

 
NODIADAU I OLYGYDDION 
 

Ynglŷn â The Perception Census 

Mae The Perception Census yn cael ei gynhyrchu a’i reoli gan Collective Act fel rhan o’r rhaglen 
Dreamachine nodedig.  
 
Bydd The Perception Census ar agor i mewn i 2023, ac fel darn mawr o ymchwil, bydd y canfyddiadau’n 
cael eu hasesu dros gyfnod o 3 blynedd rhwng 2023 a 2025. Gyda chefnogaeth gan Ymddiriedolaeth 
Leverhulme, Prifysgol Sussex a Phrifysgol Glasgow, bydd dau fyfyriwr PhD penodol yn dadansoddi’r 
setiau data sydd wedi’u cynhyrchu gan Raglen Dreamachine, gan gynnal astudiaethau newydd i asesu ac 
ategu eu canfyddiadau - gan arwain at astudiaeth fawr ar natur canfyddiad.  

 
Ynglŷn â Collective Act 

Mae Collective Act yn cynhyrchu comisiynau cyfranogol pwerus ar raddfa fawr. Rydym ni’n dîm hyblyg ac 
annibynnol sy’n cydweithio â rhwydwaith o artistiaid, gweithwyr llawrydd, partneriaid, a gwyliau i greu 
prosiectau cyhoeddus cofiadwy ar draws y byd. Rydym ni’n hyrwyddo dull cyfunol ac amlddisgyblaethol o 
gynhyrchu gwaith newydd, gan greu lle ar gyfer yr annisgwyl a lle i gymryd risgiau er mwyn dod â 
syniadau uchelgeisiol yn fyw. Fel tîm, rydym ni’n cael ein hysgogi gan ethos creu profiadau ystyrlon ar y 
cyd sy’n meithrin cysylltiadau ac sy’n helpu i newid y ffordd yr ydym ni’n edrych ar y byd.  
 

Ynglŷn â Dreamachine 

Mae Dreamachine yn rhaglen ryngddisgyblaethol fawr, gan gyfuno artistiaid o’r radd flaenaf gydag 
ymchwilwyr gwyddonol blaenllaw. Mewn cydweithrediad unigryw, aeth ein tîm o artistiaid, 
cyfansoddwyr, technolegwyr, gwyddonwyr ac athronwyr ati i archwilio a siartio ein bydoedd mewnol, 
gyda’r nod o sbarduno dealltwriaeth, myfyrio a chwilfrydedd.  
 
Rhwng mis Mai a mis Medi 2022, dathlodd Dreamachine bedair sioe boblogaidd, a gafodd adolygiadau 5*  
ar draws y DU, wedi’u cynnal ym mhob cenedl. Ym mhob dinas, rhannodd cynulleidfaoedd fyfyrdodau 
dwys a thrawsnewidiol ar eu profiadau. Cynhyrchodd Dreamachine hefyd gorff ymchwil digyffelyb, gan 
ddatgloi dealltwriaeth newydd o’r meddwl ac archwilio cwestiynau sydd wedi drysu athronwyr a 
gwyddonwyr ers canrifoedd. Roedd ein rhaglen ddysgu, a gafodd ei datblygu mewn partneriaeth â A New 
Direction, British Science Association a UNICEF UK, yn ymwneud yn uniongyrchol â dros filiwn o blant a 
phobl ifanc ledled y DU. O 2023 ymlaen, bydd Dreamachine yn teithio’n rhyngwladol, gydag ymholiadau o 
dros 33 o ddinasoedd, mewn 20 gwlad, ar draws 6 cyfandir – a mwy. Cafodd Dreamachine ei gomisiynu 
gan UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU.  
 

Ynglŷn ag Unboxed 

Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn ddathliad o greadigrwydd sydd wedi digwydd ledled y DU yn 

2022 gyda rhaglenni ar draws digwyddiadau byw, sianeli digidol a darlledu rhwng 1 Mawrth a 20 

https://dreamachine.world/2022/10/10/world-mental-health-day/
https://dreamachine.world/2022/10/10/world-mental-health-day/
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Tachwedd 2022. Wedi’i gynhyrchu gan rai o’r meddyliau disgleiriaf mewn gwyddoniaeth, technoleg, 

peirianneg, y celfyddydau a mathemateg. Mae rhaglen UNBOXED yn cynnwys deg prosiect creadigol aml-

safle a digidol mawr sy’n rhannu syniadau a phosibiliadau newydd ar gyfer y dyfodol. Mae UNBOXED: 

Creadigrwydd yn y DU yn cael ei ariannu a’i gefnogi gan bedair llywodraeth y DU a chafodd ei ddarparu 

mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Belfast, Cymru Greadigol ac EventScotland. www.unboxed2022.uk   

 
 


