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Kata Pengantar 

 Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami 
petunjuk. Dan, kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk jika Allah 
tidak memberi kami petunjuk. Amma ba’d. 

Lupa dan lemah ingatan merupakan problem yang dikeluhkan oleh 
banyak orang, baik orang dewasa maupun anak-anak, baik laki-laki 
maupun perempuan. Para ahli ilmu jiwa menamakannya dengan fenomena 
kognitif. Mereka menegaskan bahwa hal ini merupakan nikmat, karena 
manusia lebih cenderung untuk melupakan kejadian-kejadian menyakitkan 
yang telah berlalu dalam kehidupannya. Seseorang tidak akan mampu 
menyimpan dalam ingatannya semua kejadian menyakitkan yang terjadi 
dalam setiap fase pertumbuhannya.  

Sebagaimana lupa juga bisa menjadi musibah jika terjadi berulang-
ulang dan berlangsung secara ekstrem sampai-sampai ia lupa terhadap 
hal-hal penting yang seharusnya tidak boleh dilupakan dalam aktivitas 
keseharian. 

Dalam edisi kali ini, kami tidak mempersembahkan kumpulan nasihat 
atau tips yang bisa membantu Anda dalam meningkatkan daya ingat serta 
mengalahkan lupa dan lemah ingatan. Kami juga tidak menganjurkan 
Anda pada satu bentuk perilaku tertentu. Tetapi kami mempersembahkan 
studi ilmiah terbaru yang muncul bersamaan dengan permulaan millenium 
ketiga dan permulaan era yang dikenal dengan era globalisasi. Studi ini 
disertai dengan beberapa latihan ilmiah dalam memperkuat saraf ingatan 
yang memungkinkan bagi Anda untuk mempraktikkannya. Dengannya 
Anda akan mampu meningkatkan daya ingat terhadap kejadian-kejadian, 
nomor-nomor, nama, tanggal dan pembicaraan secara sempurna. 

Dalam edisi ini –wahai sahabatku yang mengeluhkan penyakit lupa dan 
lemahnya daya ingat-, kami mempersembahkan pemahaman yang 
sempurna dan penjelasan yang terperinci tentang cara kerja ingatan 
(memory), tentang bagaimana Anda mempelajari cara menyusun 
informasi, mengingat dan menghadirkan kembali sesuatu yang telah 
diketahui sebelumnya. Kami juga mempersembahkan metode dan sarana 
terbaik agar Anda belajar cara mengingat sesuatu yang telah Anda baca 
pada waktu yang lama, cara paling baik dalam mengingat pembicaraan 
dan sarana-sarana ilmiah modern untuk memperbaiki kekuatan 
konsentrasi Anda. Kami persembahkan juga cara agar Anda dapat 
melipatgandakan kemampuan dalam mengingat. 

Buku ini juga menjelaskan bagaimana caranya menjadikan orang lain 
dapat mengingat apa yang Anda ucapkan dan yang Anda tulis, menjelaskan 
sarana yang menjadikan Anda tidak mengeluhkan kekacauan pikiran, 
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menjelaskan cara memantapkan ingatan terhadap nomor-nomor dengan 
cepat dan teliti serta cara yang paling cepat untuk mengingat nama. 

Kami sengaja memaparkan kepada Anda, wahai pembaca yang 
mengeluhkan penyakit lupa, beberapa cara dan latihan-latihan yang bisa 
dipraktikkan langsung, agar Anda mencoba dan memilih mana yang sesuai 
dengan kebutuhan Anda. Harapan kami adalah agar ingatan Anda menjadi 
seperti kamera yang selalu fokus, mudah dipergunakan dalam mengambil 
gambar, kuat dan kokoh, tidak tertimpa kerusakan walau dalam waktu 
yang lama. 

Kami tidak hanya mencukupkan diri dengan menjadikan Anda mampu 
mengalahkan penyakit lupa dan lemah ingatan, tetapi kami sampai juga 
pada tingkat melipatgandakan kemampuan Anda untuk mengingat, 
khususnya mengingat cepat, serta bagaimana Anda mampu 
mengembalikan ingatan dengan cepat sesuatu yang telah Anda lupa, 
dengan tetap konsen untuk menjelaskan setiap perinciannya yang rumit. 

Sebagaimana kami juga akan memperkenalkan kepada Anda suatu cara 
yang penting dan bermanfaat dalam hidup Anda, yaitu bagaimana agar 
Anda dapat melupakan apa-apa yang tidak Anda butuhkan dan 
menghapusnya dari ingatan. Kelupaan ini -tidak diragukan lagi– akan 
membantu penguatan ingatan Anda tanpa Anda ketahui. Ia adalah 
melupakan segala sesuatu yang tidak penting dalam hidup Anda secara 
mutlak. Dan secara ringkas Anda akan berlatih atas sarana-sarana yang 
sangat efektif untuk memperkuat ingatan dan melipatgandakan 
kemampuan. 

Kami berharap agar Anda memulai dari sekarang dan secepatnya dalam 
latihan-latihan pikir yang kami sarankan, sehingga Anda dapat 
mengalahkan penyakit lupa dan lemah ingatan, serta mampu 
melipatgandakan kemampuan ingatan Anda. 

Allah Pemberi Taufiq dan Dzat yang dimintai pertolongan. 

Penulis      
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Ingat dan Lupa 

Apakah Anda ingat warna kemeja yang Anda pakai kemarin? 

Apakah Anda ingat ayat al-Qur’an yang dibaca oleh imam dalam shalat 
kemarin? 

Apakah Anda ingat suhu panas saudaramu ketika sakit panas yang 
terakhir kali?  

Apakah Anda ingat rasa makanan kemarin malam? 

Hal-hal yang kami minta kepada Anda untuk mengingatnya di atas, jika 
Anda teliti dengan baik dan seksama, maka akan Anda dapati bahwa 
permintaan yang pertama bersandar pada ingatan penglihatan, permintaan 
yang kedua bersandar pada ingatan pendengaran, yang ketiga merupakan 
ingatan sentuhan (rabaan) sedang yang keempat adalah ingatan rasa. 
Inilah yang mendorong kita kepada pertanyaan berikut, yaitu: Apakah 
ingatan itu? Dan apakah lupa itu? 

Sebagian ahli ilmu jiwa berpendapat bahwa ingatan adalah aktifitas 
otak dalam merekam, menyimpan dan ‘memutar’ kembali apa yang telah 
terjadi pada masa lampau bagi manusia, baik berupa pengetahuan, 
pemikiran, kecenderungan, tingkah-laku dan aktivitas (gerakan). 
Pengalaman-pengalaman yang telah lampau bagi manusia ini tidak hilang 
begitu saja tanpa bekas, tetapi ia tetap berada dalam akal dalam bentuk 
model, gambaran dan bayangan. Ingatan adalah pondasi dasar bagi 
aktifitas kejiwaan manusia. Dengan ingatan ini kehidupan akal manusia 
menjadi kaya dengan bayangan-bayangan dan gambaran dari segala yang 
diamatinya, baik fenomena, benda-benda, maupun peristiwa pada masa 
lalu. 

Para ahli ilmu jiwa mempunyai pendapat dalam masalah ingatan. 
Mereka berpendapat bahwa ingatan dapat dibagi menjadi tiga macam, 
yaitu: 

Pertama, ingatan yang ketajamannya menurun bersamaan dengan 
bertambahnya usia (yaitu ingatan terhadap kejadian-kejadian harian). 

Kedua, ingatan yang kondisinya tetap sepanjang usia manusia (yaitu 
ingatan terhadap keahlian dan kemahiran yang dipelajari dan dimiliki). 

Ketiga, ingatan yang dimungkinkan untuk bertambah baik dalam setiap 
tahapan usia manusia (yaitu ingatan atas informasi dan pengetahuan yang 
diperoleh). 

Mereka mengatakan bahwa makna secara etimologi (bahasa) dari kata 
ingatan menunjukkan atas pengetahuan umum, fakta-fakta empiris, serta 
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semua informasi dan pengetahuan yang disimpan dalam otak dan 
dimungkinkan untuk mengingatnya kembali. 

 Sebagian ilmuwan mengisyaratkan bahwa jenis ingatan yang 
ketiga, yaitu ingatan yang dimungkinkan untuk bertambah baik dalam 
setiap tahapan usia manusia, adalah ingatan yang menyimpan informasi 
dan bertambah baik dengan diperolehnya jumlah pengetahuan yang lebih 
besar tentang dunia luar. Jenis ini hanya terdapat pada orang yang 
mengaktifkan otaknya secara terus-menerus. Sedang jenis yang kedua, 
yaitu ingatan yang kondisinya tetap, dinamakan ingatan dhimniyah, 
artinya yang tidak melemah bersamaan dengan bertambahnya usia. Ia 
merupakan gambaran dari kemahiran/keahlian yang diperoleh, yang sulit 
untuk dilupakan, dan sebagian besarnya berada dalam kerangka ingatan 
aktivitas dan indrawi seperti keahlian berenang, menunggang kuda atau 
melantunkan nasyid. 

Dalam aktivitas ingatan dan lupa ada tiga prinsip utama. Jika ketiganya 
berjalan dengan baik maka ingatan berada dalam kondisi yang baik dan 
dapat dengan mudah untuk mengalahkan kelupaan dan lemah ingatan. 
Jika terjadi kerusakan atau cacat dalam salah satu prinsip tersebut maka 
lupa-lah yang menang dan menguasai diri Anda selamanya. 

1. Encoding (proses dan penggabungan informasi yang diterima) 

2. Penyimpanan (penciptaan catatan permanen dari informasi yang 
telah di-encode) 

3. Pengambilan (memanggil kembali informasi yang telah disimpan 
untuk digunakan dalam suatu proses atau aktivitas). 

Ketika teman Anda memperkenalkan kepada Anda salah satu temannya, 
jika perhatian Anda baik maka Anda akan mampu mengetahui namanya, 
menjaganya dalam ingatan dengan baik dan menghadirkan kembali nama 
tersebut pada saat diperlukan. Tetapi jika Anda sibuk/tidak perhatian pada 
saat diperkenalkan oleh teman Anda, maka tidak mungkin bagi Anda untuk 
mengingat namanya. Jangan salahkan sifat lupa, tetapi salahkan proses 
penyimpanan dan perekaman yang jelek atas nama tersebut dan tidak 
adanya penjagaan terhadapnya dalam ingatan Anda, sehingga Anda tidak 
mampu untuk menghadirkan kembali nama tersebut karena Anda tidak 
melakukan penyimpanan dengan baik. Dengan demikian, jika Anda ingin 
agar tidak lupa terhadap sesuatu secara mutlak dan tersimpan dengan kuat 
dalam ingatan Anda, maka anda harus mengikuti langkah-langkah berikut: 

1. Penyimpanan secara baik atas informasi atau sesuatu yang Anda 
harapkan untuk tidak lupa. 

2. Penjagaan/penghafalan secara baik atas informasi atau sesuatu 
yang Anda harapkan untuk tidak lupa dengan menandainya dengan 
sesuatu, baik yang dapat dirasa, disentuh maupun dilihat. 

3. Menghadirkan/mengingat kembali dengan baik atas informasi 
dengan cara yang teliti yang menjadikan Anda mengingatnya 
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dengan sempurna. Menghadirkan kembali informasi dengan baik 
memerlukan kondisi jiwa yang tenang. 

Itulah tiga langkah utama untuk mengingat dan agar tidak lupa. 
Apakah Anda mengetahuinya? (Penyimpanan – penjagaan (hafalan) – 
penghadiran kembali). Tiga langkah yang harus disempurnakan dan 
dilakukan dengan baik untuk mengatasi kelupaan dan lemah ingatan. 

Dapat dikatakan, bahwa proses mengingat hanyalah salah satu proses 
dalam otak yang dilakukan oleh manusia  untuk menghadirkan kembali 
apa yang telah disimpannya, yang didapat dari kondisi internal dirinya. 
Artinya, bahwa kondisi itulah yang pokok dalam proses mengingat. Begitu 
juga dapat dikatakan, bahwa lupa adalah kelemahan yang menimpa otak 
ketika melakukan tugasnya dalam mengingat karena beberapa sebab. 
Dengan demikian, pengertian dari kata lupa adalah kondisi kebalikan atas 
apa yang dilakukan oleh proses mengingat. 

Lupa mempunyai banyak faktor dan sebab yang sangat komplek. Dari 
sinilah muncul beberapa kondisi kelupaan dan tingkatan-tingkatannya. 

Sebagian ahli ilmu jiwa mengembalikan penyebab sebenarnya atas lupa 
-walaupun sangat banyak– kepada dua jenis sebab utama, yaitu: 

Pertama, disebut dengan al-dzawaa` 

Kedua, disebut dengan al-waqm 

Penyebab pertama yang disebut al-dzawaa` menisbatkan lupa kepada 
aktivitas saraf dalam otak. Mereka  berkeyakinan bahwa ingatan berkaitan 
dengan aktivitas saraf dalam otak. Dari sini dapat ditetapkan bahwa otak 
mempunyai pengaruh terhadap ingatan. Pengaruh tersebut tetap jelas dan 
menghasilkan apa yang disebut kerusakan dalam ingatan yang 
menyebabkan terhapusnya ingatan secara bertahap dan melahirkan kondisi 
lupa. Artinya, saraf otak mempunyai pengaruh yang terbesar atas ingatan. 

Penyebab kedua yang disebut dengan al-waqm, maksudnya adalah 
campuraduk (kacau)nya sesuatu yang Anda usahakan untuk 
mengingatnya. Ini berbeda dengan kerusakan dalam ingatan yang telah 
kita bahas sebelumnya, karena kita terkadang berusaha untuk mengingat 
nama-nama sesuatu  tertentu yang berkaitan erat dengan diri kita, namun 
kita dapati bahwa ingatan kita lari dari kita tanpa sebab yang jelas. 
Terkadang kita berusaha mengingat nama salah satu teman kita, apakah 
namanya Ahmad atau Muhammad? Pemecahannya untuk mengobati 
kondisi yang menyebabkan lupa menurut para ahli ilmu jiwa adalah 
dengan menjauhkan diri dari proses mengingat sampai waktu yang cukup, 
dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi ingatan agar ia 
mengatasi kekacauannya dan kembali kepada ketenangannya. 

Anda Tidak Sendiri Dalam Lupa 

Pernahkah Anda lupa dengan nama salah satu teman Anda, dan hal itu 
menyebabkan kegalauan yang besar karena ia adalah teman akrab Anda? 
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Pernahkah Anda lupa tempat meletakkan kunci mobil, apartemen atau 
kantor Anda? Dan kelupaan tersebut menimbulkan masalah bagi Anda? 

Saudaraku mahasiswa dan mahasiswi, bukankah nilai yang Anda raih 
dan tidak Anda sukai hanyalah buah dari kelupaan Anda terhadap 
pengetahuan yang sebelumnya telah Anda ketahui, tetapi ketika di depan 
lembaran soal Anda lupa terhadapnya sehingga Anda kehilangan nilai yang 
seharusnya dapat Anda raih kalau saja tidak lupa? 

Tentu kondisi di atas terjadi pada diri kita, dan dapat dikatakan bahwa 
semua itu dan yang semisalnya pernah terjadi pada diri kita. Penyebabnya 
adalah lupa, dan ia tidak terbatas pada satu tahapan usia manusia saja, 
walaupun para ilmuwan mempunyai pendapat lain yang menegaskan 
bahwa bersamaan dengan bertambahnya usia dimungkinkan akan 
melemahnya ingatan jika tidak aktif digunakan. Karena itu pengaktifan 
daya ingat adalah hal yang sangat penting. 

Penyakit lupa –wahai temanku– dapat diatasi, begitu pula lemah 
ingatan. Penyembuhannya menurut para ilmuwan dengan menambah 
kemampuan konsentrasi dan mengaktifkan ingatan secara terus menerus. 

Para ahli saraf mengisyaratkan bahwa penyebab utama dari 
ketidakmampuan mengingat informasi (kejadian) yang telah lalu dan 
ketidakmampuan meletakkan informasi baru dalam ingatan adalah 
menipisnya jumlah neuron yang terdapat dalam saraf otak, dan bukan 
disebabkan oleh matinya otak sebagaimana disangkakan oleh sebagian 
orang sebelumnya. 

Neuron merupakan cabang dari sel-sel saraf yang secara langsung 
menerima informasi kemudian memindahknnya dari sel-sel saraf ke otak. 
Neuron menerima informasi melalui sambungan yang disebut impuls-
impuls kimia dan listrik. Jika impuls-impuls tersebut tidak aktif, maka 
neuron tidak akan berkembang sehingga mengakibatkan berkurangnya 
kemampuan otak untuk meletakkan informasi baru dalam memori serta 
berkurangnya kemampuan untuk mengingat informasi yang lama.     

Oleh karena itu, yang akan kami lakukan –wahai teman yang 
mengeluhkan penyakit lupa– adalah, kami akan mengaktifkan impuls-
impuls tersebut secara teratur. Otak Anda akan kami latih mengalahkan 
kelupaan dengan latihan-latihan praktis yang menjadikan impuls-impuls 
tersebut selalu dalam kondisi aktif sehingga neuron semakin berkembang 
dan semakin kuat untuk menyimpan informasi-informasi baru. Inilah 
manfaat sebenarnya dari latihan pengaktifan ingatan dan otak. 

Mulai sekarang Anda bisa mengatakan selamat tinggal kepada lupa dan 
lemah ingatan. Anda harus terus melatih saraf otak. Sebagaimana latihan 
olahraga membantu Anda untuk menjaga kebugaran tubuh dan 
keindahannya, maka latihan otak juga membantu Anda untuk menjaga 
vitalitas dan kualitas otak Anda, bahkan di usia senja. 

Program latihan otak untuk mengatasi kelupaan ini menuntut Anda 
untuk terjun dalam ujian-ujian secara tidak rutin atau secara tidak 
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disangka-sangka. Misalnya, apakah Anda –berdasarkan apa yang telah 
Anda baca pada tulisan yang telah lalu– dapat menceritakan kepada saya 
mengapa kita bisa lupa terhadap informasi-informasi atau berita, dan 
bagaimana caranya sehingga kita dapat memperkuat ingatan dan 
mengatasi kelupaan? Jika Anda belum mampu menjawabnya, maka Anda 
dapat membaca kembali bagian bacaan tersebut dan Anda konsentrasikan 
pada apa yang kami tanyakan. Anda juga dapat menulis soal dan 
jawabannya, karena itu menjadikan Anda tidak lupa atas jawabannya lagi. 
Inilah yang kita tuntut dari murid-murid kita di setiap tingkat 
pendidikannya, yaitu agar mereka menyertai bacaan dengan tulisan, 
karena setiap terjadi keikutsertaan yang lebih besar dari indra maka 
semakin kuat ingatan terhadap kejadian atau sesuatu. Telah ditetapkan 
secara ilmiah bahwasanya keikutsertaan indra tubuh, seperti mata, indra 
penciuman, indra perabaan, indra rasa (pengecap), pendengaran dan 
perasaan (psikologis) mempunyai pengaruh yang efektif terhadap ingatan 
dan menciptakan tambahan sambungan antara organ otak yang berbeda-
beda. Sambungan-sambungan ini ketika bergerak secara teratur 
mendorong sel-sel otak untuk memproduksi bahan makanan alami yang 
dinamakan dengan bahan makanan saraf yang menambah besar ukuran 
neuron dari sel-sel otak, dan menjadikan sel-sel yang mengelilinginya lebih 
kuat dan lebih besar pertahanannya  dalam menghadapi pengaruh-
pengaruh penuaan.  

Demikianlah manfaat dari penggunaan indra untuk ingatan kita. 
Latihan-latihan pengaktifan ingatan selalu menggunakan panca indra 
dengan cara-cara dan metode-metode modern yang inovatif. Hal ini akan 
mendorong otak alami untuk membentuk integralitas antara berbagai 
informasi agar tetap menempel dalam pikiran kita dalam jangka panjang 
tanpa pernah lupa. 

Ingatlah Anda –wahai teman yang mengeluhkan kelupaan– untuk 
selalu mempergunakan kekuatan indra secara integral (terpadu). Dan, 
janganlah Anda mencoba mempergunakan satu indra saja, tetapi ingatlah 
selalu bahwa setiap Anda mempergunakan lebih banyak indra maka akan 
lebih memudahkan Anda dalam mengingat. 

Ingatlah selalu bahwa ada impuls-impuls, bahan makanan saraf dan 
neuron pada sel-sel saraf yang terkadang menjadi sebab bagi Anda untuk 
mengingat  kejadian atau sesuatu dengan baik dan juga terkadang menjadi 
sebab ketidakingatan Anda. 

Apakah anda –berdasarkan bacaan Anda– dapat menulis hal tersebut 
dengan mudah dan ringan? Cobalah! 

Ingatlah selalu wahai saudaraku bahwa latihan pengaktifan ingatan 
menggunakan cara yang bersandar pada cara kerja otak, bukan bersandar 
pada cara bagaimana menjadikan otak bekerja saja. Apakah Anda 
mengetahui perbedaannya sekarang? 

Dapat saya katakan -wahai saudaraku yang mengeluhkan penyakit 
lupa dan lemah ingatan-, bahwa dasar ilmiah  bagi latihan pengaktifan 
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ingatan adalah dengan memberikan kepada Anda pengetahuan baru dan 
penting seputar sistem kerja otak dan caranya memperoleh ingatan serta 
menjaganya. Dengan cara ini Anda dapat menggunakan kemampuan otak 
dan pikiran Anda dan menjadikannya tidak mudah lupa. Menjadikan Anda 
banyak berpikir tentang cara kerja otak dan bagaimana ia memperoleh 
pengetahuan, bagaimana merekamnya dan bagaimana 
menghadirkan/mengingat kembali, baik secara sempurna atau pun 
kurang, serta berpikir tentang faktor-faktor yang menjadikan kita lupa. 
Kenapa kita lupa, dan kenapa kita ingat sesuatu secara tiba-tiba (spontan) 
serta ratusan pertanyaan beruntun ketika kita lupa sesuatu yang tidak kita 
sangka akan lupa, inilah yang sering terjadi pada kita wahai temanku!    

Modal Paling Besar 

Apakah Anda tahu bahwa para ahli manajemen telah menegaskan 
modal paling besar yang dimiliki oleh pekerja yang sukses adalah 
ingatannya yang kuat? 

 Mereka memaparkan puluhan alasan yang mendorong mereka 
untuk mempertegas hal tersebut. Suatu kebetulan menarik bahwasanya ahli 
ilmu sosial dan ilmu jiwa ikut serta dalam pendapat ini dengan 
menegaskan bahwa ingatan yang kuat dapat merealisasikan kepuasan 
terhadap diri sendiri, memberikannya rasa percaya diri yang kuat dan bisa 
mengantarnya meraih tujuan-tujuan kerjanya dengan mudah. 

 Yang harus Anda kerjakan -wahai saudaraku yang mengeluhkan 
penyakit lupa dan lemah ingatan-, adalah Anda harus mengaktifkan 
potensi otak Anda agar dapat menikmati ingatan yang tajam dan akal yang 
aktif. Latihan-latihan pikiran yang terus menerus akan menambah 
kemampuan Anda untuk menyimpan dan memanfaatkan informasi yang 
Anda terima. Ingatlah selalu bahwasanya ingatan membutuhkan  latihan 
yang berkesinambung. Ingatan itu harus Anda gunakan karena jika tidak, 
maka ia akan mengendap. Prinsip ini cocok untuk kekuatan ingatan (akal) 
sebagaimana ia cocok untuk jasmani. 

 Anda bisa melakukan latihan pemanasan otak dengan  hanya 
mengingat apa yang harus Anda lakukan secara tertib ketika bangun tidur, 
tanpa menggunakan bantuan catatan harian Anda. Yakinlah, bahwa 
latihan yang ringan ini cukup membantu akal Anda agar bangkit dan 
bangun serta mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan 
hari itu. 

 Sekarang Anda dapat menambah modal pikiran Anda dan 
mempraktikkan beberapa latihan yang menambah kemampuan ingatan 
Anda, yang secara pasti dapat mengatasi kelupaan dan lemah ingatan.  

Latihan Pertama 

Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi Anda dalam 
menggunakan nomor-nomor dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan 
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saja. Latihan ini dapat dilakukan baik di tengah perjalanan pulang atau pun 
pergi bekerja. Nilai latihan ini adalah, bahwa Anda harus konsentrasi dan 
mempergunakan beberapa gambaran dalam otak Anda. 

Hitunglah secara menurun dari angka 100 dengan mengurangi 7 
angka, sehingga muncul urutan: 100, 93, 86, 79, 72, 65 dan seterusnya. 

 Jika menemui kesulitan, Anda dapat menggunakan catatan. Jika 
Anda merasa mudah, Anda dapat memulainya dari nomor 200 dan 
dikurangi secara menurun dengan dua angka, misalnya 200 dikurangi 12 
maka hasilnya adalah: 188, 166, 154, 142, dan seterusnya.   

Latihan kedua  

Untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam mengingat nomor-
nomor, maka ambillah satu nomor kemudian lipatgandakan nomor 
tersebut semampu Anda, dan hendaklah Anda mulai dengan nomor yang 
mudah, misalnya 3, 9, 18, 36, 72, dan seterusnya. 

Jika Anda menganggapnya sangat mudah bagi Anda, maka Anda dapat 
menggunakan jumlah yang terdiri dari dua nomor tetapi mudah, misalnya 
11, 22, 44, 88, dan seterusnya. 

Jika Anda menganggapnya sulit, Anda dapat menggunakan cara 
penjumlahan dengan nomor yang tetap, misalnya penambahan angka 6 
secara terus menerus dari nomor 2, 8, 14, 20, 26, 32, dan seterusnya. 

Anda dapat meneruskan latihan ini semampu Anda. Konsentrasi dan 
pejamkan dua mata Anda. Anda dapat menggunakannya dengan kertas dan 
pulpen sebagai bantuan untuk mencatat apa yang Anda ingat. 

Ide dasar dari latihan ini adalah untuk membantu Anda dalam 
mengingat nomor-nomor secara cermat dan cepat, dan yakinlah, bahwa 
Anda akan mengingat nomor-nomor tersebut setiap kali Anda inginkan. 

Latihan ketiga   

Latihan ini bertujuan untuk menguatkan konsentrasi Anda terhadap 
urusan-urusan penting yang wajib Anda lakukan. Ketika Anda bangun 
tidur di pagi hari, Anda dapat berpikir dalam waktu yang lama tentang 
urusan atau aktivitas yang harus Anda lakukan dalam sehari tanpa 
menggunakan bantuan agenda harian Anda, kemudian lakukan konsentrasi 
dengan membayangkan bentuk visual dari urusan tersebut dalam pikiran 
Anda, kemudian lakukan aktivitas yang biasa Anda lakukan setiap hari. 

Di penghujung hari tersebut Anda bayangkan kembali apa yang telah 
Anda lakukan, untuk mengetahui apakah Anda  ingat semua urusan 
penting yang telah Anda lakukan di pagi hari sampai siang dan apakah 
telah Anda laksanakan atau belum? 

Yakinlah, jika Anda memulai hari Anda dengan mencoba mengingat 
urusan penting yang diletakkan di pundak Anda dengan sedikit 
konsentrasi, maka hal tersebut akan membantu Anda sedikit demi sedikit 
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dalam menguatkan ingatan Anda. Dengan terus melakukan latihan yang 
berkesinambungan untuk mengingat, maka ingatan Anda akan semakin 
baik dan Anda akan menemukan perubahan besar dalam kemampuan 
Anda untuk mengingat janji-janji dan tanggal-tanggal (waktu) kejadian. 

Di antara hal yang bermanfaat dalam latihan ini adalah Anda selalu 
membayangkan jarum jam dinding atau jam tangan ada di hadapan Anda, 
karena hal ini akan menjadi salah satu penyangga utama untuk mengingat. 

Anda dapat melakukan latihan ini hanya dengan duduk sebentar ketika 
bangun tidur dan memulai aktivitas harian Anda dengan mengingat-ingat 
janji Anda dengan dokter pada jam tujuh sore, janji dengan salah seorang 
teman pada jam lima sore, rapat kerja pada jam tiga siang, membeli 
beberapa kebutuhan rumah setelah selesai kerja pada jam dua siang, dan 
lain-lain. Dan hendaknya pembayangan hal-hal tersebut bersama waktu-
waktunya berada dalam ingatan secara sempurna. 

Hal ini dilakukan, di samping pembuatan jadwal harian untuk janji-
janji dan pertemuan-pertemuan yang berhubungan dengan kerja. 
Bayangkan semua itu secara cermat sebelum Anda berangkat ke tempat 
kerja kemudian teruskan aktivitas harian Anda. Ketika mau tidur di malam 
hari, Anda dapat melakukan evaluasi atas ingatan Anda untuk mengetahui 
hal apa saja yang sudah terlaksana dalam urusan tersebut dan hal apa saja 
yang belum dilaksanakan, baik karena lupa atau karena tidak ada waktu. 

Di antara manfaat dari latihan ini adalah, dapat meningkatkan 
kemampuan Anda untuk konsentrasi dan membantu Anda berdisiplin 
dengan janji dan berbagai tanggung jawab lainnya yang berkaitan dengan 
waktu, sehingga Anda dapat mengatasi kelupaan dan lemah ingatan yang 
Anda keluhkan.   
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Pikiran dan Ingatan 

Sebagian orang berkeyakinan bahwa tidak ada hubungan sama sekali 
antara pikiran dan cara-caranya dengan ingatan dan kemampuannya. 

Artinya bahwa kemampuan manusia untuk berpikir bersandar pada 
kecerdasan, sedang kemampuan manusia  untuk mengingat dan tidak lupa 
tidak ada kaitannya dengan cara berpikir. Padahal realitanya sama sekali 
berbeda. Ingatan yang kuat menjadikan pemiliknya bisa berpikir secara 
benar yang bersandar pada pengamatan yang sempurna atas realitas dan 
cara mengingatnya. Sedang ingatan yang lemah menjadikan pemiliknya 
tidak mampu berpikir dengan cara yang benar sepanjang waktu, karena 
informasi/pengetahuan penting -yang merupakan faktor utama di antara 
faktor-faktor pembentuk pemikiran yang benar– menyimpang atau tidak 
jelas sama sekali pada diri orang yang lemah ingatannya. 

Berpikir adalah aktivitas akal yang tinggi dan maju, di dalamnya 
manusia menggambarkan realita yang obyektif  dengan caranya yang 
berbeda-beda. 

Berpikir sebagai proses yang bersifat aqliyah ma’rifiyah (logika empiris) 
merupakan gambaran informasi, ide-ide, dan hubungan-hubungan antara 
berbagai kejadian dalam kesadaran manusia. Proses berpikir dalam obyek 
apapun mencakup dua sisi yang saling menyempurnakan: 

Pertama, gambaran realitas, sesuatu, kejadian, informasi atau ide dari 
segi keasliannya, yaitu dalam hubungannya dengan realitas, sesuatu, 
kejadian, dan informasi lainnya serta keterkaitan yang terjadi antara semua 
hal tersebut. 

Kedua, melihat realitas, sesuatu, kejadian, informasi dari sisi 
keumumannya, yaitu dalam bentuk umumnya yang abstrak, bukan dalam 
bentuk fisiknya yang terbatas. Demikianlah terealisasi proses berpikir. 

Tidak diragukan lagi, bahwa hubungan antara proses berpikir dengan 
ingatan memiliki kaitan yang sangat erat. Berpikir merupakan aktivitas akal 
yang secara tidak langsung bersandar pada informasi atau pengetahuan 
yang ada pada otak manusia dan bertolak dari pengalaman indrawi, tetapi 
ia tidak terbatas pada pengetahuan atau informasi tersebut. Ia merupakan 
hubungan yang terkait antara sesuatu dan realitanya dalam bentuk simbol 
verbal. Aktivitas berpikir berkaitan erat dengan aktivitas jasmani manusia, 
yang mana ia menggambarkan kepribadian manusia dari segi kebutuhan 
terhadapnya, faktor-faktor pendorongnya, kecenderungan, arus pemikiran, 
nilai-nilai, dan reaksi yang melingkupinya. 

Paparan berikut cukup untuk menjelaskan hubungan yang kuat antara 
berpikir dengan ingatan. Bahwa proses pertama dalam berpikir adalah 
encode, yaitu proses pengumpulan informasi, data dan sesuatu yang 
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membedakan dari tanda-tanda yang umum, kemudian 
mengelompokkannya ke dalam kelompok-kelompok yang dapat 
memperkuat pengetahuan kita terhadap sesuatu atau kejadian tersebut. 
Kita juga dapat mengetahui ciri khas obyek tertentu dan mengetahui 
hubungan internal antara kelompok-kelompok pengetahuan atau kejadian-
kejadian  yang berbeda-beda. Tentu saja ini semua membutuhkan ingatan 
yang aktif.  

Proses kedua dari berpikir adalah pengorganisasian, yaitu proses 
penyusunan dan pengaturan kelompok-kelompok sesuatu, kejadian atau 
pengetahuan dalam sistem tertentu sesuai dengan hubungan timbal balik 
yang ada di antara kelompok-kelompok tersebut. Proses ini bersandar pada 
sejauh mana ingatan Anda terhadap pengetahuan. 

Proses ketiga dari berpikir adalah tajrid, yaitu proses yang di dalamnya 
terlaksana pemurnian sesuatu dari dzatnya. Agar proses berpikir dapat 
terealisasi, maka sangat urgen sekali untuk berpikir dengan cara 
pemurnian sesuatu dari dzatnya. Hal ini berarti menjauhkan setiap 
hubungan dan sesuatu yang tidak berkaitan dalam obyek, serta berpikir 
atas dasar ciri khas atau tanda-tanda inti yang membedakan obyek dari 
yang lainnya. Proses ini secara asasi bersandar pada ingatan Anda terhadap 
pengetahuan.     

Proses keempat dari berpikir adalah generalisasi, yaitu proses yang 
mencarikan ciri atau aturan umum yang berlaku pada kejadian dan 
menerapkannya pada kondisi atau situasi lain yang sama dalam ciri atau 
aturan umum  tersebut. Proses ini membawa kepada penyusunan 
pemahaman berserikat yang menggambarkan ilustrasi-ilustrasi pemikiran 
bagi kejadian dalam situasi-situsi yang berbeda. Jika ingatan Anda lemah, 
tidak bisa mencakup pengetahuan atau kejadian-kejadian yang terjadi di 
sekitar Anda, maka Anda tidak mampu melaksanakan proses generalisasi 
ini. 

Proses kelima dari berpikir adalah mengaitkannya dengan hal-hal 
indrawi untuk lebih mendekatkan pemahaman. 

Proses keenam dari berpikir adalah tahlil (penguraian). Dalam proses 
ini terjadi adanya penguraian setiap kejadian atau benda-benda kepada 
unsur-unsur pembentuknya, mengetahui asalnya, pokoknya dan sebab-
sebabnya yang hakiki. 

Proses ketujuh dari berpikir adalah tarkib (penyusunan). Dalam proses 
ini terjadi adanya pengumpulan berbagai pengetahuan untuk mencapai 
pemahaman yang sempurna bagi sesuatu atau kejadian. 

Terakhir, proses kedelapan dari berpikir adalah istidlal (mengambil 
dalil atau bukti), baik dengan cara penelitian/riset kepustakaan (teks) 
maupun dengan penelitian/riset lapangan. 

Demikianlah, dapat dikatakan bahwa hubungan antara ingatan dan 
pemikiran adalah hubungan yang sangat kuat, karena pemikiran manusia 
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tergantung kepada ingatan dan pengetahuannya tentang apa-apa yang 
dipikirkannya. 

Sebagaimana proses pemikiran manusia mempunyai beberapa langkah 
utama, yaitu: 

1. Pengumpulan pengetahuan, informasi, pemikiran atau hal-hal yang 
menjadi obyek dalam berpikir. 

2. Pengorganisasian, pengaturan dan penyusunan pengetahuan atau 
hal-hal yang lainnya. 

3. Pemurnian sesuatu atau pengetahuan dari dzatnya. 

4. Generalisasi yaitu dengan mengintisarikan ciri-ciri umum untuk 
benda-benda yang menjadi obyek pemikiran. 

5. Mengaitkannya dengan hal-hal indrawi untuk mendekatkan 
pemahaman. 

6. Analisa obyektif terhadap sesuatu atau kejadian yang menjadi obyek 
dalam berpikir. 

7. Penyusunan secara logika terhadap sesuatu atau kejadian yang 
menjadi obyek dalam berpikir. 

8. Berdalil atau sampai kepada hasil pemikiran yang benar, baik 
melalui penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. 

Karena itu, jagalah agar pemikiran Anda logis dan integral sehingga 
mendapatkan penghormatan dan penghargaan orang lain.    

Segitiga Menakutkan 

Tahukah Anda segitiga menakutkan yang menentukan  kemampuan 
Anda untuk mengingat dan mengulang kejadian dan pemikiran dengan 
cara yang jelas dan teratur? 

Jika Anda tidak mengetahui segitiga tersebut, maka saya ajak Anda 
untuk mengenalnya. Para ahli ilmu jiwa menegaskan bahwa manusia 
dalam hidupnya dan dalam interaksinya dengan lingkungan yang ia hidup 
di dalamnya bergantung secara asasi kepada pengamatan, ingatan dan 
pikiran, sebagai faktor-faktor tertentu yang menentukan kemampuan 
manusia untuk mengingat dan mengulang pemikiran secara jelas dan 
teratur. Segitiga ini tersusun dari tiga hal, yaitu: pengamatan, ingatan dan 
pikiran. Ketiganya merupakan poin asasi yang menentukan kemampuan 
Anda dalam mengingat. 

Pengetahuan/informasi dapat diperoleh dengan cara pengamatan. 
Sedangkan berpikir mencakup hakikat-hakikat yang diperoleh dari 
pengamatan dan mencampurnya dengan simpanan hakikat-hakikat lain 
yang diingat untuk menjadi susunan baru yang masuk ke dalam akalnya. 
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Ingatlah selalu segitiga atau trinitas ini (pengamatan, ingatan dan 
pikiran). Pengamatan merepresentasikan kondisi saat ini manusia, ingatan 
dalam segala kondisi adalah menghadirkan kembali yang telah lalu, sedang 
berpikir merepresentasikan apa yang diinginkan dan dicenderungi oleh 
manusia pada masa yang akan datang. 

Dengan demikian bagian-bagian dari segitiga tersebut salah satunya 
adalah mewakili masa lampau manusia atau sesuatu yang ingin diingat, 
yang kedua menggambarkan kondisi sekarang dan yang diamati sedang 
yang ketiga menggambarkan masa akan datang dan apa yang kita ingin 
ingat. 

Tiga kekuatan pengetahuan ini bekerja saling menyempurnakan satu 
sama lainnya dalam otak dengan tujuan untuk merealisasikan kebutuhan 
manusia, khususnya kebutuhannya untuk menikmati ingatan yang kuat. 

Yakinlah, jika seseorang bisa meraih kemampuan untuk berpikir dan 
mengingat dengan cermat serta pengamatan yang teliti, maka tanpa 
diragukan lagi, ia akan menikmati ingatan yang kuat tanpa mengalami 
karat dan tak diragukan lagi bahwa kita semua butuh untuk memperbaiki 
dan membersihkan ingatan dari karat. 

Tidak ada yang menghalanginya jika kita mengetahui bahwa hal itu 
merupakan inti dari sesuatu, walaupun ia adalah inti namun harus 
dibersihkan dan dilap, lalu bagaimana dengan ingatan yang 
memungkinkan untuk terkena karat? 

Yang lebih pantas bagi kita –wahai teman yang mengalami lupa dan 
lemah ingatan– adalah memperhatikan ingatan kita dengan memperbaiki 
dan membersihkannya, dan tidak ada jalan untuk itu kecuali dengan 
berpegang pada aktivitas dan latihan yng terus menerus bagi ingatan dan 
sarana-sarana pengajaran yang berbeda-beda dan sesuai dengan tabiatnya 
serta sesuai dengan kekuatan pengamatan indra lainnya. 

Pada saat pertama kali, terkadang tampak bahwa kemungkinan 
perbaikan ingatan dan peningkatan kemampuannya adalah hal yang tidak 
bisa terjadi, tetapi realita berkata sebaliknya. Hal itu karena ingatan 
mempunyai penerimaan yang besar atas interaksi dengan pengetahuan dan 
realitas dalam bentuk yang lebih baik, jika realitas atau pengetahuan 
tersebut dipaparkan kepadanya sesuai dengan kondisi terbaik yang sesuai 
dengannya. 

Bisa jadi pengulangan merupakan salah satu cara/metode dari 
beberapa metode untuk menguatkan ingatan dan memperbaiki 
kemampuan dalam mengingat. 

Jika Anda hendak mengingat sesuatu, maka jagalah selalu untuk 
mengaitkannya dengan gambar yang menjadikannya mudah diingat dan 
yang demikian itu hendaklah dilakukan secara berulang-ulang. 

Cara pengulangan ini telah berhasil dalam menjadikan ingatan kita 
menjaga pengetahuan/informasi dalam bentuk yang lebih baik daripada 
ingatan yang tidak terlaksana dengan cara pengulangan. Jika seseorang 
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merasa bahwa kelupaan telah merayap (merasuki) dalam suatu obyek apa 
saja, maka tidak ada jalan baginya kecuali mengulangi pengingatan obyek 
tersebut dan menghafalnya lagi dalam ingatan. Demikianlah pengulangan 
merupakan salah satu cara yang terkenal untuk memperbaiki ingatan, 
sebagaimana ketenangan diri dan kesehatan jasmani dianggap sebagai 
sarana terbaik  untuk memperbaiki pengamatan. 

Jagalah –wahai teman– agar tiga hal yang termasuk segitiga yang 
menakutkan tersebut selalu dalam kondisi baik, sehingga Anda dapat 
menikmati ingatan baja (sangat kokoh) yang tidak terkalahkan oleh karat 
baik pendek maupun lama waktunya. 

Yakinlah, bahwa apa yang cocok untuk pengamatan juga cocok untuk 
ingatan dan pikiran, khususnya dalam apa yang telah ditetapkan bahwa 
kita cenderung untuk mengingat sesuatu atau kejadian yang penting bagi 
kita serta berkeinginan untuk melupakannya baik dengan suatu cara atau 
pun dengan yang lainnya mengenai hal-hal atau peristiwa yang tidak 
sesuai dengan gambaran ideal yang ingin kita raih tanpa melihat detik-
detik kejadiannya. 

Namun sekarang saya hanya ingin mengingatkan Anda  terhadap 
segitiga yang menentukan kemampuan kita untuk mengingat hal tersebut, 
yaitu pengamatan, ingatan dan pikiran. 

Jagalah selalu agar pengamatan Anda terhadap segala sesuatu itu jelas, 
ingatan Anda terhadap sesuatu tersebut tidak tercemari oleh sesuatu pun, 
dan pikiran Anda terfokus dalam perkara tersebut. Dengan kondisi 
demikian, Anda akan dapat mengingatnya kembali kapan Anda inginkan 
tanpa harus mengeluh karena lupa. 

Ingatan dan Kecerdasan: Face to Face 

Sebagian orang membayangkan bahwa kecerdasan adalah pemberian 
dari Allah baik dengan cara pewarisan maupun dengan cara dicari dan 
dipelajari, dan berkeyakinan bahwa ingatan baja (kokoh) yang tidak 
tersentuh oleh lupa adalah termasuk pemberian juga sebagaimana 
kecerdasan, dan hal ini tidak ada hubungan antara keduanya sama sekali. 

Gambaran ini adalah salah, justeru karena keduanya memiliki 
hubungan yang kuat antara kecerdasan dan ingatan. 

Sebenarnya, sekelompok besar ahli ilmu jiwa berkeyakinan bahwa 
kecerdasan tidak lain adalah sesuatu yang komprehensif, mencakup semua 
cabang kemampuan akal yang tinggi. Mereka berkeyakinan bahwa setiap 
orang yang mempunyai ingatan yang kuat akan melebihi yang lain dalam 
kecerdasan. Sedang sekelompok ahli ilmu jiwa yang lain mengutamakan 
membagi kecerdasan berdasarkan atas daya ingat  menjadi enam jenis 
utama, di antaranya yang paling penting adalah kecerdasan lafdzi, yaitu 
kecerdasan yang mencakup kemampuan untuk mengingat kata-kata dan 
definisinya, istilah-istilah utama, dan nama-nama sesuatu. Seseorang yang 
memperbaiki kemampuannya dalam mempergunakan kata-kata, maka 
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kemampuannya dalam mengingat akan membaik. Inilah yang menguatkan 
bahwa kecerdasan dan daya ingat merupakan dua sisi mata uang. Akal 
manusia sungguh sangat menakjubkan. Disamping kemampuannya yang 
luar biasa dalam menyimpan jumlah yang sangat besar dari pengetahuan, 
ia juga mampu mengolah di dalam ingatan dengan cara yang dengannya 
mampu mengulang urutan pengetahuan-pengetahuan tersebut atau 
informasi yang diperoleh untuk menemukan obyek-obyek dan pemecahan 
baru. Inilah yang menjadikan manusia mempunyai sifat cerdas. 

Sekelompok ahli ilmu jiwa menegaskan, kecerdasan dan kreatifitas 
adalah dua sarana tambahan dari sarana-sarana penguatan kemampuan 
dalam mengingat. 

Ahli saraf menafsirkan proses pengaktifan ingatan  dan penguatannya 
dengan proses pelenturan dan latihan praktik bagi kemampuan otak untuk 
meraih pengetahuan dan kemampuan untuk menghadirkan kembali 
sebagaimana aslinya tanpa kekacauan. Setiap kali keinginan Anda untuk 
meraih pengetahuan dan menghadirkannya kembali bertambah kuat,  
maka hal itu merupakan satu jenis usaha untuk meraih tambahan 
kecerdasan. 

Anda mampu untuk menggiatkan lingkaran kerja dalam akal Anda dan 
Anda mampu menugaskan kecerdasan Anda  untuk mengingat. Yakinlah, 
bahwa belajarnya Anda tentang tata cara yang menjadikan Anda 
mempergunakan jalinan-jalinan ajaib di dalam otak Anda untuk 
melaksanakan tugas-tugas mengingat dan berkreativitas adalah satu-
satunya jalan menuju peningkatan kecerdasan Anda. 

Saya bertanya kepada salah seorang ahli ilmu jiwa tentang perbedaan 
antara ingatan orang yang dianggap cerdas dengan ingatan orang yang 
dianggap tidak cerdas, maka orang tersebut berkata kepada saya, 
“Sesungguhnya orang yang cerdas tidak membiarkan ingatan dan 
kemampuannya hanya untuk suatu kebetulan saja.” Kemudian Saya 
memintanya untuk menambahkan penjelasannya, lalu ia berkata kepada 
saya dengan satu kata bahwa orang yang cerdas selalu meningkatkan 
kemampuannya dalam mengingat secara terus menerus sedangkan orang 
yang tidak cerdas membiarkan proses mengingat hanya untuk kebetulan 
saja, jika ia belajar sesuatu, maka ia membiarkannya hanya untuk belajar 
dan mengingatnya hanya pada saat dibutuhkan saja. Sedangkan orang yang 
cerdas selalu mempraktikkan apa yang disebut dengan manajemen diri 
yang baik bagi akal untuk selalu mengingat sesuatu yang dipelajarinya. 

Inilah yang ditegaskan bahwa kecerdasan jika berasal dari warisan 
maka ia wajib didukung dengan latihan, dan jika berasal dari usaha maka 
latihan adalah salah satu unsur utama untuk memperolehnya. Pada dua 
kondisi demikian harus dilakukan penggiatan ingatan agar bisa dikatakan 
orang tersebut cerdas. Tanpa penggiatan  kemampuan akal secara umum 
dan kemampuan mengingat secara khusus, tidak mungkin kita mengatakan 
kepada orang tersebut bahwa ia memiliki kecerdasan. 
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Pengaruh Lingkungan Terhadap Ingatan 

Apakah mungkin lingkungan yang menjadi tempat tinggal manusia dan 
mereka berinteraksi dengannya mempunyai pengaruh positif maupun 
negatif terhadap ingatan seseorang? 

Sebagian ahli ilmu jiwa menegaskan adanya pengaruh timbal balik 
antara faktor-faktor sosial atas ingatan manusia. Mereka juga menegaskan 
bahwa manusia menyusun ingatannya sesuai dengan ruang lingkup 
masyarakat umum di samping ruang masyarakatnya yang khusus. 

Kelompok ilmuwan ini menegaskan, kita semua menyusun ingatan-
ingatan kita sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan umum dan fase-fase waktu 
yang penting. 

Mereka mengisyaratkan bahwa setiap keluarga mempunyai 
kebiasaannya yang khusus. Dari tabiat kondisi yang diperoleh manusia 
dalam masyarakatnya itulah pokok-pokok ingatannya membatasi simpanan 
otaknya yang sesuai dan sejalan dengan tabiat kondisi tersebut. Buktinya  
adalah bahwa simpanan ingatan pada seorang pelajar berbeda dengan 
simpanan seorang dokter atau pekerja yang sukses. 

Ahli ilmu jiwa menegaskan bahwa pengaruh lingkungan  terhadap 
ingatan manusia bukanlah sesuatu yang diperselisihkan. Seseorang yang 
berinteraksi dengan lingkungannya tidak menerima pengaruh-pengaruh 
yang berdiri sendiri dari yang lainnya, tetapi ia menerima pengaturan 
beberapa pengaruh yang menyusun kondisi dan peristiwa. Penerimaannya 
terhadap pengaturan ini merupakan penerimaan secara keseluruhan 
(integral) yang mempunyai bagian-bagian tugas masing-masing dan tidak 
mungkin membaginya kepada bagian-bagian indrawi.      

Dari sini jelas bahwa aturan pengamatan manusia terhadap pengaruh-
pengaruh lingkungan yang mengelilinginya tunduk kepada prinsip 
muthabaqah (keselarasan), yaitu prinsip yang berpengaruh dalam aktivitas 
otak manusia yang melakukan proses perekaman, penguatan dan 
mengulang kembali sama dengan aturan yang ada dalam prinsip, yang 
mana dari segi fungsional mengakibatkan pembentukan gambar yang 
sesuai. 

Berdasarkan hal ini maka proses kerja otaklah yang membekali kita 
dengan sesuatu yang menyerupai susunan atau pengaturan yang menyusun 
kondisi yang kita amati dan yang mana lingkungan berpengaruh di 
dalamnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 

Ketika seseorang menemui sesuatu apapun, maka ia tidak 
menganggapnya sebagai bagian yang terpisah, tetapi sebagai suatu aturan 
yang mempunyai bentuk tertentu. 

Yakinlah, bahwa pengaruh lingkungan harus positif dalam ingatan 
Anda. Dan hendaklah ia merepresentasikan latar belakang yang baik bagi 
kejadian dan kondisi, bukan sebaliknya. Karena  kita semua,  tanpa kecuali, 
cenderung untuk melihat segala sesuatu sebagai suatu bentuk yang 
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mempunyai latar belakang. Kita, misalnya, ketika melihat buku yang berisi 
gambar-gambar tertentu, maka gambar-gambar tersebut menjadi bentuk 
yang mencakup penglihatan kita sedang lembaran kertas adalah 
background  
(latar belakang) baginya. Oleh karena itu, jagalah agar background (latar 
belakang) setiap gambar, kondisi, kejadian atau pengetahuan yang Anda 
ingin mengingatnya tetap jelas di hadapan Anda sehingga yang demikian 
dapat membantu untuk menetapkan gambar atau bentuk tersebut dalam 
ingatan dan membantu memudahkan pengulangannya sebagaimana 
aslinya tanpa ada campuran pada saat dibutuhkan. 

Idrak (Pengamatan) dan Ingatan 

Pengamatan berperan penting dalam penggiatan ingatan dan 
menjadikannya pemahaman secara menyeluruh atas semua yang ada di 
sekitar manusia. 

Pengamatan secara pemahaman perilaku manusia tidak lain hanyalah 
pengetahuan yang kita peroleh dari pengaruh luar secara langsung yang 
terbangun di atas sejauhmana perasaan dan emosi kita berinteraksi dengan 
perantaraan hal-hal yang ada di sekitar kita. Hal ini merupakan suatu hal 
yang menyebabkan kita mengamati semua hal yang berada di sekitar kita 
dan mengetahuinya secara kuat. 

Perilaku manusia memegang peranan penting dalam pengamatannya 
terhadap segala sesuatu, sehingga ia memegang peranan secara langsung 
dalam mengingat hal-hal tersebut atau melupakannya. Sangat jelas sekali 
bahwa perilaku seseorang memainkan peranan asasi dalam membatasi 
pengamatan yang berkaitan langsung dengan ingatan.  

Sebagian ahli ilmu jiwa menegaskan bahwa perilaku seseorang yang 
tradisional atau terbelakang secara sosial kemasyarakatan secara umum 
terpusat pada indra penglihatannya. Sehingga ia tidak melihat kecuali apa 
yang ingin ia lihat dan hal yang mendorong perilakunya sebagai 
tradisionalis atau sebagai penentang perubahan dan kemajuan. Manusia 
yang dalam dirinya terdapat bentuk-bentuk tradisionalisme karena 
perilakunya yang tradisional dalam setiap situasi dan kondisi, mereka tidak 
memperhatikan dalam masyarakatnya kecuali segala sesuatu yang 
menunjukkan kejelekan perilaku modern dan tuntutan-tuntutan hidup 
kontemporer. Sifat-sifat kebaikan hidup kontemporer tidak mendapat 
perhatian sama sekali dari mereka, begitu juga kondisi ingatan dan 
pengamatannya terhadap segala sesuatu.  

Mungkin Anda telah mendengar banyak manusia yang bisa 
mendengarkan pembicaraan manis yang baik bagi mereka, tetapi mereka 
tidak mau mengingat pendapat-pendapat yang bertentangan dengan 
pendapat dan riwayatnya. Mereka hanya mau mengingat riwayat-riwayat 
yang mendukung pendapat mereka saja. 

Ini adalah masalah pengamatan yang berkaitan dengan ingatan. 
Mereka mengamati apa yang mendukung perilaku dan pendapat mereka 
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serta tidak mengizinkan sedikit pun dalam ingatan mereka untuk sudut 
pandang yang lain. Sehingga mereka tidak bisa mengingatnya. Ia 
merupakan realitas yang telah jelas dan dengan perannya ia menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang mencari sebab-sebab lupa dan lemah ingatan. 
Mengapa kita bisa mengamati dan menemukan pengetahuan tentang suatu 
hal dan tidak menemukan pengamatan yang baik pada hal yang lain? 
Mengapa kita ingat? Dan mengapa kita lupa? 

Pengamatan adalah realitas kejiwaan yang kita dapat merasakannya 
dan mengerti kejadiannya dalam interaksi kesadaran yang muncul dari 
perilaku dan pengamatan kita terhadap hal-hal yang mengelilingi kita. 
Pengamatan  tersebut bertolak dari maujudat (yang ada) serta diiringi 
dengan perasaan yang mempengaruhinya. Ia sangat berkaitan erat dengan 
ingatan dan mempengaruhinya secara efektif. 

Sekelompok ahli ilmu jiwa menegaskan bahwa pencapaian 
pengetahuan atas hal-hal yang diamati tidak terjadi kecuali dengan 
perantara hal-hal yang bersifat perasaan pribadi, dengan sekelompok hal 
yang melakukan pengamatan pada diri manusia serta problema internal. 
Kesenangan yang kuat untuk mengingat dalam diri menjadikan kita mudah 
untuk mengingat. Artinya, masalah-masalah internal dan emosi 
berpengaruh atas pengamatan dan diri secara bersamaan. 

Sekelompok ahli ilmu jiwa berpendapat, pengamatan baik yang bersifat 
indrawi maupun aqli (logika) tidak lain hanyalah penerimaan mudrik 
(pelaku pengamatan) atas bentuk yang diamati. Mereka berpendapat 
bahwa pengamatan terhadap sesuatu merupakan hakikat sesuatu tersebut 
tergambarkan pada diri pelaku yang menyaksikannya dengan alat sehingga 
ia dapat mengetahui.  

Pengamatan tidak lain hanyalah pengambilan gambar yang bersifat aqli 
dan jelas bagi hal-hal yang diamati. Jika pengamatan tersebut bersifat aqli 
maka ia adalah bentuk hal-hal yang masuk akal, namun jika pengamatan 
tersebut bersifat indrawi maka ia adalah bentuk hal-hal yang dapat di 
indra. Hal ini karena semua yang bersifat indrawi gambarnya datang 
secara jelas ke alat-alat indra kemudian tercetak di dalamnya sehingga 
diketahui oleh kekuatan indra. 

Demikianlah dapat dijelaskan relasi antara pengamatan dengan 
ingatan. 

Hakikat Ilmiah Paling Aneh: Lupa Sangat Penting Untuk 
Menguatkan Ingatan 

Jangan heran jika saya katakan kepada Anda bahwa lupa sangat 
penting untuk menguatkan ingatan. 

Sungguh, terkadang lupa sangat penting, tetapi lupa yang bagaimana 
yang penting itu? Apakah lupa terhadap pengetahuan-pengetahuan 
penting? Atau lupa terhadap pengetahuan-pengetahuan yang terkadang 
manusia sudah tidak membutuhkannya lagi itulah yang merupakan lupa 
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yang penting? Sebabnya adalah bahwa ingatan mempunyai kemampuan 
terbatas, dan dimungkinkan untuk menampung tambahan dengan syarat 
kita harus menghapus pengetahuan-pengetahuan atau informasi di 
dalamnya yang sudah tidak kita butuhkan. 

Hal yang sama terjadi pada komputer, di sana terdapat tempat sampah 
(recycle bin) yang mana kita harus membuang ke dalamnya pengetahuan-
pengetahuan dan sesuatu yang sudah tidak penting lagi, dengan demikian 
yang dengannya akan ada ruang tambahan dalam ingatan untuk 
menyimpan sesuatu (pengetahuan) yang baru. 

Para ahli ilmu jiwa mengisyaratkan bahwa melupakan hal-hal yang 
tidak dibutuhkan dengan cara menghapusnya dari ingatan dianggap 
sebagai salah satu cara terbaik  untuk meningkatkan kekuatan ingatan dan 
mengatasi masalah kelupaan (lupa atas hal-hal yang penting). 

Lupa yang disengaja terhadap suatu hal yang tidak penting secara 
mutlak dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan kadar tempat 
penyimpanan yang ada dalam akal untuk mengingat dan menerima 
pengetahuan baru. 

Hakikat yang tidak mungkin kita ingkari adalah, kita semua 
memperoleh banyak informasi rendahan dan murahan dalam akal kita 
selama bertahun-tahun, baik nama, tanggal, nomor-nomor lama, realitas 
maupun angka-angka yang mana hal tersebut penting pada suatu masa 
dan menjadi tidak penting kecuali pada saat mengingatnya dalam 
memaparkan kisah dan hikayat. 

Anda pasti mampu untuk melupakan hal-hal yang tidak penting 
tersebut dengan sengaja. Misalnya, apa faedah dari menghafal nomor 
telepon Anda yang lama? Sedang Anda tidak akan mempergunakannya 
lagi, begitu pula orang lain tidak akan mempergunakannya atau tidak akan 
bertanya tentangnya. Analogikan hal ini dengan ratusan bahkan ribuan 
hal-hal lain. 

Anda mampu untuk membebaskan wilayah akal yang disibukkan 
dengan pengetahuan-pengetahuan yang tidak ada faedahnya. Anda mampu 
mempergunakan daerah akal yang tidak dieksploitasi tersebut dengan 
mempergunakan fungsi penghapusan dalam akal Anda dan dengannya 
Anda mampu menghapus hal-hal yang tidak Anda butuh mengingatnya 
lagi pada masa yang akan datang. 

Saya mengajak anda –wahai teman yang mengeluhkan penyakit lupa, 
dan saya berkeyakinan hal tersebut adalah mudah bagi Anda– untuk 
menghapus dari ingatan Anda berupa lembaran-lembaran dan program-
program yang sudah tidak Anda butuhkan lagi, khususnya hal-hal yang 
sudah tidak ada nilai dan manfaat sama sekali dari mengingatnya. 

Hapuslah dari ingatan Anda lembaran perbuatan jelek orang lain 
kepada Anda dan ingat saja sikap-sikap mereka yang positif. 

Hapuslah dari ingatan Anda dari rasa takut, gelisah dan ragu-ragu. 
Ingat saja bahwa wajib bagi Anda untuk percaya kepada diri sendiri, 
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berani, dan mampu untuk mengambil keputusan yang sesuai pada waktu 
yang tepat. 

Percayalah, bahwa Anda akan lupa semua hal-hal negatif, dan kuatkan 
niat untuk melupakannya. Berbicaralah kepada diri Anda sendiri untuk 
berniat melupakannya dan janganlah mengingat masalah tersebut lagi. 

Pada kondisi demikian, Anda akan lupa hal-hal yang tidak ada nilai dan 
tidak ada faedah dari mengingatnya. Karena dengan demikian ingatan 
Anda akan menguat untuk mengingat hal-hal yang penting dan yang tidak 
Anda butuhkan dalam kehidupan Anda sehari-hari, tetapi diperlukan pada 
kondisi-kondisi khusus yang Anda hadapi. Pada permulaan kondisi khusus 
tersebut Anda langsung ingat hal-hal yang harus Anda ingat. 

Anda bisa berlatih untuk melupakan hal-hal yang layak untuk 
dilupakan setiap hari. Sebelum Anda membaringkan tubuh Anda di tempat 
tidur, Anda bisa menggunakan waktu sebentar saja untuk membebaskan 
diri dari berbagai informasi yang tidak dibutuhkan. Yakinlah, bahwa Anda 
akan lupa dan kuatkan tekad Anda untuk melupakannya serta bicaralah 
pada diri Anda dengan suara keras tentang perkara yang Anda ingin 
melupakannya. 

Jangan Anda pernah berpikir lagi mengenai hal yang Anda ingin 
melupakannya. Karena dengan demikian, insya Allah Anda dapat 
melupakan apa yang tidak dibutuhkan lagi dan dengan cepat Anda dapat 
mengingat apa yang Anda butuhkan. 

Ingatlah, sebagian ahli ilmu jiwa menetapkan bahwa bisa jadi lupa 
terhadap sesuatu itu mempunyai faedah penting dalam kehidupan kita. 
Tetapi yang terpenting Anda harus mengetahui apa yang harus dilupakan 
dan kapan melupakannya. 

Lebih baik Anda belajar untuk selalu melupakan rasa sakit dan 
pengetahuan yang telah menjadi tidak bernilai  serta kenangan yang tidak 
bermanfaat sama sekali. Hal itu harus terjadi secara terus menerus dan 
selalu diperbaharui agar otak Anda tidak dipenuhi dengan hal-hal dan 
kenangan-kenangan negatif, tidak berguna dan tidak berharga. 

Belajarlah –wahai teman- seni memilih kenangan yang harus Anda 
lupakan, dan yakinlah, proses melupakan dengan sengaja merupakan 
faktor penting dan bermanfaat untuk menguatkan kemampuan Anda 
dalam mengingat hal-hal penting. Inilah hal yang membedakan Anda 
dengan alat hitung. 

Anda bisa mengkhayalkan kenangan yang tidak boleh dilupakan dan 
kenangan yang harus dilupakan sebagai buah apel. Apel yang masak, 
bersih, sehat dan enak rasanya harus Anda makan, begitu pula dengan 
kenangan indah dan pengetahuan yang bernilai. Sedang buah apel yang 
rusak, jika Anda memakannya maka Anda akan menderita sakit perut. 
Begitu juga dengan kenangan yang menyakitkan dan pengetahuan yang 
tidak bernilai, ia adalah kotoran tambahan dalam ingatan Anda. 
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Lupakanlah segala yang Anda keluhkan pada hal-hal yang tidak 
bermanfaat dan kenangan yang menyakitkan. Keluarkan  semua hal yang 
tidak bermanfaat tersebut dari ingatan Anda, dan jadikanlah lembaran-
lembarannya buat hal-hal penting saja, bukan yang lain. Buanglah hal-hal 
yang sepele ke dalam keranjang sampah ingatan Anda dan lupakanlah ia. 

Tiga Kiat Efektif Untuk Membantu Mengingat Dengan Baik 

Sekelompok ahli ilmu jiwa menegaskan bahwa mayoritas sifat lupa 
timbul sebagai hasil dari ketegangan, kegagalan, pikiran yang kacau atau 
karena keluhan lemah ingatan yang sesungguhnya. 

Para ahli telah lama melakukan penelitian dalam rangka menciptakan 
sarana yang efektif untuk membantu pengingatan. Mereka akhirnya 
sampai kepada tiga cara efektif untuk membantu Anda dalam konsentrasi, 
dan menjauhkan Anda dari perangkap lupa yang tidak diinginkan yang 
menyebabkan kelelahan yang luar biasa. 

Cara pertama: Mempergunakan nafas yang dalam dan panjang pada 
saat merekam pengetahuan atau informasi dalam ingatan. 

Nafas yang dalam ini menolak kekacauan yang ada pada ingatan 
karena ia memberikan ketenangan jiwa secara internal. 

Para ahli ilmu jiwa menganggap bahwa mengambil nafas yang panjang 
merupakan salah satu unsur internal utama yang paling menonjol dalam 
mewujudkan kondisi belajar yang ideal, yang menjadikan kemampuan 
untuk menguasai dan mengingat sangat besar jika dibandingkan dengan 
kondisi biasa, wahai teman yang mengeluh tentang lupa dan lemah 
ingatan. 

Praktik laborat menguatkan, nafas yang panjang mempunyai pengaruh 
efektif atas otak kita karena sebab-sebab berikut: 

- Nafas yang panjang membuat tubuh menjadi rileks dan 
membebaskan akal dari ketegangan dan kekacauan. 

- Nafas yang panjang dapat menambah jumlah oksigen yang masuk ke 
dalam otak, yang mana otak membutuhkan sejumlah besar oksigen 
ketika beraktivitas secara optimal untuk konsentrasi dan merekam 
pengetahuan di dalamnya. 

- Nafas yang panjang mengadakan perputaran alami yang teratur yang 
menjadikan otak senantiasa pada gelombang yang stabil (alfa 8:12 
getaran), bahkan pada orang yang mengendorkan saraf-saraf 
(tubuh)nya (rileks) dan merenung. 

Ia adalah sarana yang efektif untuk melipatgandakan kekuatan akal. Ia 
mampu mensuplai dukungan yang kuat bagi kekuatan akal Anda, 
walaupun ia dipergunakan secara sendiri tanpa diikuti oleh langkah-
langkah lainnya. 
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Cara kedua: Pengendoran diri (rileksasi) dengan bantuan nafas yang 
dalam. 

Ia adalah langkah kedua setelah langkah yang pertama (nafas dalam). 
Cara ini membantu ketenangan akal dan mengalirkan energi pada tubuh 
dan otak. Rileksasi ini bekerja dengan memindahkan kondisi otak dari 
gelombang Alfa ke gelombang Beta dalam kisaran 18-40 getaran perdetik, 
yaitu ukuran normal untuk kesadaran dan pengamatan. 

Hanya dengan melakukan rileksasi dengan sederhana dan mengambil 
nafas dalam, Anda –wahai teman– dapat melipatgandakan kemampuan 
ingatan Anda. 

Pergilah ke tempat yang tenang dan duduklah dalam kondisi rileks 
dengan punggung tegak. Letakkan tangan kanan Anda di atas pusar dan 
tangan kiri di bawah bidang dada. Rilekskan otot-otot perut Anda dan 
bernafaslah dengan dalam secara alami dan mudah. Jangan Anda tarik 
nafas tersebut ke dalam melalui otot-otot perut Anda. Dan, biarkan paru-
paru Anda menarik udara ke dalam secara alami. Tangan kanan Anda 
harus bergerak ringan sebagai akibat dari pernafasan, bukan gerakan 
paksaan melalui otot perut. Dalam waktu yang sama dada Anda akan 
mengembang yang menjadikan tangan kiri Anda bergerak ke arah luar dan 
ke atas. Kemudian keluarkan nafas tersebut dengan mempergunakan 
kebalikannya dan biarkan udara mengalir secara alami tanpa ada tekanan. 
Setelah beberapa menit dari pernafasan dalam, pejamkan kedua mata Anda 
dan mulailah untuk mengambil nafas lagi secara alami melalui hidung. 
Ketika nafas Anda kembali kepada kondisinya yang alami, biarkan diri 
Anda terpusat pada nafas yang mengalir dengan tenang, baik ketika 
menghirup maupun ketika mengeluarkannya melalui hidung. 

Ketika pernafasan dan rileksasi berhasil membawa Anda kepada kondisi 
ideal untuk belajar dan kemampuan konsentrasi, Anda akan dapat dengan 
leluasa memperdalamnya dengan mempergunakan sarana yang ketiga, 
yaitu penguatan.       

Cara ketiga: Penguatan yang mendalam. 

Penguatan yang mendalam dalam maknanya yang paling sederhana 
adalah Anda melakukan pengarahan dan penyebaran pengetahuan secara 
sederhana ke akal batin Anda secara terpusat tanpa terserak dan tercerai 
berai sama sekali, bagaikan Anda mengirim pesan ke pusat pesan pada 
komputer yang ada pada tubuh Anda. Dan persis seperti komputer, kerja 
akal tersebut terlaksana secara tidak tampak dalam akal (batin). 

Penguatan pengetahuan dalam akal Anda merupakan bahasa kerja bagi 
konsentrasi yang digunakan oleh akal Anda. 

Sebagian ahli menegaskan bahwa penguatan ini mempunyai kekuatan 
yang menjamin program otak Anda untuk berpindah kepada kondisi 
belajar yang ideal, persis seperti kekuatan perintah yang muncul pada 
komputer untuk memindahkan dari satu program ke program yang lain. 
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Mungkin tiga cara dan metode tersebut merupakan cara yang paling 
mudah dalam melaksanakannya, tetapi efektifitasnya sangat optimal, yaitu 
mengambil nafas yang dalam, pengendoran diri (rileksasi) dan penguatan 
pengetahuan. Tiga cara efektif yang dapat Anda pergunakan secara 
bersamaan atau sendiri-sendiri. Anda dapat secepatnya mencoba cara yang 
paling baik bagi Anda dan mencatat hasilnya.    

Rahasia Dokter Ezimov 

Beliau adalah seorang pakar kimia yang dinamis, penulis ilmiah dan 
sejarawan tingkat dunia, Ishaq Ezimov, usianya mencapai 75 tahun. Selama 
hidupnya dia menulis buku sebanyak 225 buku. 

Dikatakan bahwa rahasia doktor Ezimov ini adalah dia dianugerahi 
ingatan fotografi (ingatan yang sangat kuat seperti kamera). Tetapi dia 
menegaskan, bahwa rahasianya bukan dalam ingatan yang kuat 
sebagaimana diyakini banyak orang, tetapi rahasianya dalam penguatan 
ingatan, karena dia secara pribadi adalah seperti Anda, wahai teman yang 
mengeluhkan kelupaan dan lemah ingatan. Hingga dia mengakui kalau dia 
tidak akan mampu menulis sejumlah besar karyanya tersebut, jika dia tidak 
menjaga tulisan (agenda) hariannya secara terperinci tentang aktivitasnya 
yang berkaitan dengan penulisan. 

DR. Ezimov menegaskan dalam otobiografinya, rahasia dibalik 
penguatan ingatannya adalah karena kecintaannya yang amat sangat untuk 
belajar. Katamakannya atas ilmu tidak terbatas hanya pada menelaah buku-
buku, tetapi lebih dari itu. Dia bukanlah orang yang bisa membaca cepat, 
tetapi dia mempunyai kecenderungan yang sangat kuat dan besar untuk 
menelaah hakikat, nomor-nomor dan pengetahuan yang menakjubkan 
serta merekamnya dengan sangat cermat dalam ingatannya. 

Kita kembali kepada tujuan kita, yaitu bagaimana orang hebat ini bisa 
berubah, dari manusia yang mengeluhkan banyak lupa dan lemah ingatan 
menjadi manusia yang mempunyai ingatan baja, atau otak fotografi 
sebagaimana dikatakan kepadanya. 

DR. Ezimov mengumpulkan segala sesuatu. Dia  mempunyai kecintaan 
yang mutlak untuk belajar dan dahaga yang tiada batas untuk meneliti 
segala sesuatu yang baru atau segala yang berbeda yang layak untuk 
diketahui dalam kondisi bagaimana pun atau dari siapa pun. Dia tidak 
memperhatikan sama sekali situasi dan kondisi yang mengelilinginya. Dia 
selalu menjaga untuk belajar dalam kondisi apapun dan berusaha untuk 
memahami apa yang ada di sekitarnya dan merekamnya dengan baik 
dalam ingatannya agar mudah menghadirkannya kembali pada saat 
diperlukan. 

Bukan ini saja, DR. Ezimov, baik dengan sadar atau tidak, mampu 
untuk mengatur dirinya sepanjang waktu, berada dalam kondisi otak yang 
normal yang mampu untuk menghasilkan. 
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Kondisi otak yang selalu dijaga oleh DR. Ezimov inilah yang 
menjadikannya mampu memperoleh pengetahuan yang direkam dalam 
otak dengan cepat tanpa rasa lelah sedikit pun. 

Anda bisa menjadi seperti DR. Ezimov, memiliki ingatan yang kuat 
setelah sebelumnya mengeluhkan mudah lupa dan lemah ingatan. Yang 
dituntut dari Anda adalah agar menjadikan otak Anda selalu dalam kondisi 
belajar ideal, artinya Anda harus selalu dalam kondisi konsentrasi tinggi 
sampai pada tingkat menenggelamkan perasaan yang baik ini dengan 
menguasai kehadiran dan Anda harus dalam kondisi tenggelam secara 
sempurna dalam apa yang Anda pelajari sehingga pemahaman terhadap 
sesuatu mencapai derajat tertinggi. 

Menenggelamkan diri berarti konsentrasi yang baik yang tidak 
tercampuri sesuatu  apapun. Yakinlah, jika Anda mengikuti cara yang sama 
dengan yang dilakukan oleh DR. Ezimov, maka kemampuan akal Anda 
akan berlipat ganda beberapa tingkat dan semakin luas, sehingga Anda 
tidak akan bermandikan keringat. Jika Anda bertemu dengan teman yang 
Anda hafal wajahnya maka anda akan langsung ingat nama dan akan ingat 
semua yang terjadi antara Anda berdua tanpa mengalami kesulitan sama 
sekali. 

Hubungan antara belajar dan ingatan memiliki kaitan yang sangat erat. 
Untuk menjelaskan hal ini maka dengan cara yang sederhana bisa dengan 
mengatakan bahwa manusia dapat memahami setiap yang ada di 
sekitarnya melalui pengamatan, kemudian dia membayangkan dan 
mengingatnya melalui ingatan dan mengetahui setiap apa yang sangat 
penting bagi hidupnya dengan cara belajar. 

Begitu juga terdapat relasi yang sangat kuat antara belajar dan 
kecerdasan. Sebagian ahli ilmu jiwa mendefinisikan kecerdasan, bahwa ia 
adalah kemampuan untuk belajar dan memperoleh pengetahuan serta 
mengingatnya. Ini artinya, fungsi asasi bagi kecerdasan dari segi 
kemampuan akal secara umum adalah untuk belajar. 

Belajar bukanlah proses yang sederhana. Kita memahami apa yang kita 
pelajari dan mengingatnya, dan ini berarti kita menghadirkan kembali 
informasi, sikap-sikap dan pengetahuan-pengetahuan serta mengetahui 
obyek-obyek luar yang telah lampau melalui cara mengingat. 

Dari sini dapat dikatakan, bahwa mengingat berada dalam garda depan 
dalam proses kerja otak yang tertinggi yang dilakukan oleh manusia. Dan, 
dapat pula dikatakan, bahwa pengamatan adalah dasar yang pertama 
dalam proses kerja akal, dan yang berada dalam garda depannya adalah 
kerja mengingat, karena ketika kita mengingat sesuatu, realitasnya kita 
telah mengamatinya pada masa lalu atau pada saat terjadinya. 

Terakhir kami katakan kepada Anda bahwa gambaran otak yang paling 
jelas dalam mengingat -tanpa diragukan- adalah penglihatan yang 
kemudian diikuti pendengaran. Yang pertama berkaitan dengan 
pengamatan mata sedang yang kedua berkaitan dengan pengamtan telinga. 
Kenyataannya, sebaik-baik yang mungkin kami sarankan kepada Anda  
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adalah mengingat apa yang terkumpul antara dua bentuk gambaran di 
atas, penglihatan dan pendengaran, inilah cara yang dilakukan oleh DR. 
Ezimov untuk menguatkan ingatannya. 
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Bagaimana Anda Sukses 
Mempergunakan Organ Ingatan 

Secara Spontan 

Setiap kita mempunyai organ dalam kepala kita yang fungsinya untuk 
mengingat secara spontan atas kejadian-kejadian. Tetapi apakah Anda tahu 
–wahai teman yang mengeluhkan penyakit lupa dan lemah ingatan– 
bagaimana Anda mempergunakan organ tersebut dengan berhasil dan 
efektif? 

Tentu Anda tidak tahu, karena jika Anda dalam menggunakan organ 
yang menakjubkan ini dengan baik tentu Anda tidak akan mengeluhkan 
lupa dan lemah ingatan. 

Jangan resah, perkaranya tidak sulit sama sekali, tetapi Anda hanya 
dituntut untuk latihan kemahiran mempergunakan organ tersebut. 

Jika datang suatu pengetahuan (informasi) penting pada diri Anda 
dengan tanpa disangka-sangka atau tanpa persiapan, sedang di tangan 
anda tidak ada sarana apapun untuk memudahkan perekaman 
pengetahuan itu, maka janganlah Anda resah. Mulailah Anda fungsikan 
organ pengingat secara spontan dalam kepala Anda. 

Pertama, konsentrasilah pada pengetahuan yang Anda terima dan 
perhatikan dengan baik. Yakinkan diri Anda  bahwa anda akan 
mengingatnya serta niatkan tekad yang kuat untuk mengingatnya. Ulangi 
pengetahuan tersebut yang Anda peroleh sekali lagi dengan jelas dalam 
akal Anda, kemudian berbicaralah pada diri Anda sendiri secara sadar 
dengan niat untuk mengingatnya. Kemudian paparkan pengetahuan yang 
Anda pahami dalam ingatan Anda pada hari berikutnya. Dengan demikian 
maka cara ini Anda dapat menggiatkan organ ingatan secara spontan. 

Agar menggiatkan organ ini dapat berhasil, maka Anda harus 
mempergunakan sarana-sarana indrawi seperti suara, gambar, bau, 
sesuatu yang disentuh dan lainnya sebagai sesuatu yang memungkinkan 
untuk membantu dalam mengokohkan pengetahuan yang Anda peroleh 
dalam ingatan Anda. Ingatlah selalu bahwa ingatan secara spontan terjadi 
dalam sekejap, dan ia terjadi dalam seperseribu detik, dan jika prosesnya 
menghabiskan waktu lebih dari itu berarti terdapat gangguan dalam organ 
tersebut. 

Jelasnya, bahwa problem-problem yang dikeluhkan oleh manusia 
memainkan peranan penting sebagai penghalang yang menghalangi dan 
mengganggu perekaman pengetahuan yang diterima oleh akal. Begitu pula 
problem-problem kejiwaan dan guncangan jiwa merupakan faktor lainnya 
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yang menghalangi perekaman pengetahuan secara jelas dalam ingatan. 
Penghadiran kembali pengetahuan-pengetahuan tersebut secara spontan 
menjadi sangat sulit jika terdapat penghalang kejiwaan yang dikeluhkan 
oleh seseorang.  

Yakinlah, bahwa mengingat pengetahuan menjadikan proses 
mengingat secara spontan menjadi mudah pada saat dituntut, dan menjadi 
sulit untuk melupakannya. 

Dengan sangat ringkas, Anda dapat mempergunakan organ ingatan 
spontan ini sebagai berikut: 

1. Perhatikan dengan baik pengetahuan/informasi yang ingin Anda 
ingat, Anda rekam dan Anda hadirkan kembali dari otak Anda. 

2. Kaitkan pengetahuan tersebut dengan sesuatu yang tidak bisa 
dilupakan. 

3. Ulangi pengucapan pengetahuan0 tersebut antara Anda dengan diri 
Anda. 

4. Ulangi pengingatan pengetahuan tersebut sebagaimana semula pada 
hari berikutnya. 

5. Dalam kondisi tenang, ingatlah kembali pengetahuan tersebut 
seketika pada saat diperlukan tanpa ada kekacauan atau gangguan 
saraf. Bahkan ketenangan tersebut harus tercipta walaupun pada 
kondisi Anda dikejutkan oleh pertanyaan yang tidak Anda sangka 
akan ditanyakan oleh seseorang; karena rasa terkejut Anda dapat 
mengganggu organ ingatan secara spontan. 

Perhatikan Faktor-faktor Ini Secepatnya 

Dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terdapat faktor-
faktor pendorong yang menambah aktivitas tersebut dan membantunya 
untuk berhasil. 

Disamping itu pula terdapat faktor-faktor lain yang menurunkan atau 
menghalangi manusia untuk merealisasikan  keberhasilan yang 
diinginkannya dalam aktivitas tersebut. 

Ingat dan mengatasi kelupaan merupakan salah satu aktivitas akal yang 
paling penting. Setiap kita berusaha keras untuk mencapai hal tersebut 
karena pengaruhnya yang positif bagi manusia dalam kehidupan dan 
perilakunya. Karena proses mengingat berkaitan kuat dengan proses 
berpikir dan pengamatan, maka ia terpengaruh oleh banyak faktor, 
sebagiannya faktor fisiologi dan sebagian lagi faktor kejiwaan, disamping 
faktor-faktor lingkungan. 

Sekelompok ilmuwan jiwa membagi faktor-faktor yang mempunyai 
pengaruh dalam proses mengingat menjadi tiga kelompok utama, yaitu: 
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Pertama: Faktor-faktor umum, khusus bagi kondisi yang terjadi 
padanya proses mengingat. 

Faktor ini banyak, misalnya pengetahuan, keahlian dan pengamatan, 
sehingga seseorang tidak bisa mengingat sesuatu pun yang belum pernah 
diketahui, tidak mempraktikkannya atau tidak mengamatinya. Pengingatan 
manusia terhadap sesuatu tergantung atas kondisi yang melingkupinya 
pada saat mempelajari sesuatu tersebut. Begitu juga pengingatan tersebut 
bergantung kepada cara yang digunakan untuk mempelajarinya. 
Pengingatan pelajar terhadap materi ilmiah tidak hanya bergantung kepada 
kecerdasannya saja, tetapi juga bergantung kepada kondisi yang 
melingkupinya pada saat belajar dan cara yang dilakukan pada proses 
mempelajarinya. 

Tidak benar jika kita mengembalikan ketidakmampuan pelajar untuk 
mengingat pengetahuan hanya kepada kelemahan ingatan, tetapi 
ketidakmampuan dalam mengingat tersebut disebabkan banyak faktor. 

Faktor kejiwaan merupakan faktor terdepan yang mempengaruhi 
ingatan seseorang. Takut dan ketegangan berperan sangat penting dalam 
keguncangan ingatan dan kekacauan pikiran. Ketika seseorang 
menghadapi kondisi atau kejadian di depan matanya, terkadang dia 
mengingatnya dan terkadang pula dia lupa, tergantung pada faktor 
kejiwaan yang meliputi dirinya pada saat kejadian tersebut dan sejauhmana 
pengaruhnya, keterkaitannya dan responnya atas kejadian tersebut. 
Berdasarkan itu semua, terjadilah perekaman dalam ingatan. Dan, 
sebagaimana terjadi perekaman maka terjadi pula penghadiran kembali 
ingatan tersebut. Kuat atau lemahnya ingatan tidak ada pengaruh sama 
sekali dalam hal ini. 

Telah terbukti secara ilmiah bahwa seseorang yang lapang dada (dalam 
kondisi senang) misalnya, baik sekali penerimaannya untuk mengingat 
kondisi-kondisi mudah  lebih banyak daripada kondisi-kondisi yang 
menyakitkan. Sedang orang yang malang tabiatnya sulit untuk mengalirkan 
rasa optimisme dalam menelaah kejadian-kejadian yang menyenangkan.  

Kedua: Watak materi yang hendak diingat atau watak materi yang 
dipelajari. 

Kedua materi di atas merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi 
materi yang dipelajari atau ingin diingatnya dan hal ini berpengaruh pada 
masa pembelajaran. Misalnya persepsi seseorang atas suatu materi, berada 
pada garda depan di antara faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut. 
Jika persepsinya positif maka prosentasi kelupaannya sedikit. 

Ketiga: Faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi yang ingin 
diingatnya. 

Adanya faktor-faktor yang menyerupai kondisi yang ingin diingat 
membantu secara positif atas proses dalam pengingatan. Begitu juga rasa 
senang yang ada pada seseorang ketika proses mengingat. Buktinya adalah, 
bahwa manusia karena dorongan senang atau cinta mampu mengingat 
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nomor telepon orang-orang tertentu yang mempunyai tempat khusus 
dalam hatinya secara lebih mudah daripada menghafal nomor telepon 
orang yang ia benci atau tidak ada kaitan dengannya. 

Rasa senang itulah yang menjadikannya mengingat, sedang rasa benci 
terkadang membuatnya lupa setelah beberapa saat. 

Anda harus memperhatikan faktor-faktor tersebut yang berpengaruh 
atas kemampuan Anda untuk mengingat. Dan Anda harus melakukan 
aktivitas penggiatan faktor-faktor positif yang menjadikan Anda menikmati 
ingatan yang kuat yang jauh dari lupa. 

Saya harus menunjukkan kepada Anda atas urgennya perilaku pribadi 
Anda sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dan penting bagi 
kemampuan Anda untuk mengingat dan menelaah. Kesadaran Anda atas 
perilaku Anda sendiri memungkinkannya untuk menjadi faktor positif yang 
membantu Anda menikmati ingatan kuat yang tidak terkena karat sedikit 
pun. 

Sebagian para ahli ilmu jiwa berpendapat, perilaku bisa menjadi 
pengamatan pada dua kondisi, yaitu:  

1. Perilaku harus berkorelasi dengan pergegasan indrawi dalam hal 
yang berkaitan dengan cetakan dan persepsi. Pergegasan ini 
merupakan watak khusus bagi pengamatan. 

2. Perilaku harus berkorelasi dengan ingatan yang tanpanya tidak 
terealisasi pergegasan indrawi apapun. Kita tidak dapat mengerti 
tentang masa akan datang kecuali dengan pergegasan indrawi ini. 
Di sini, masa lalu yang ada dalam ingatan menjadi perantara 
(mediator) dengan berdasarkan pada persamaan yang terkandung 
pada masa kini, sehingga mendorong kita untuk mengingat dan 
mengira apa yang akan terjadi pada masa akan datang. 

Khayalan Membantu Anda Untuk Mengingat 

Apakah Anda lupa meninggalkan sesuatu di atas tungku? Atau 
meninggalkan pintu apartemen tertutup tanpa dikunci? Atau lupa kunci di 
dalam mobil? Atau Anda mencari tempat kaca mata Anda atau yang 
lainnya yang Anda lupa meletakkkannya, sehingga semua itu menyebabkan 
kondisi yang sangat tidak enak? 

Sekelompok ahli ilmu jiwa menegaskan bahwa penggunaan sarana-
sarana pengingatan yang berbentuk gambaran menjadikan kita mampu 
mengatasi kondisi-kondisi kelupaan di atas, baik yang temporal maupun 
permanen. Mereka mengisyaratkan bahwa kita dapat menjauhkan diri dari 
kondisi tersebut dengan menggunakan khayalan (bayangan) dalam 
mengingat sesuatu. Misalnya ketika Anda meletakkan nasi di atas tungku 
untuk memasak, maka Anda bisa mengambil sebagian bungkus nasi dan 
meletakkannya di depan Anda agar Anda ingat tempat diletakkannya dan 
membayangkan nasi tersebut pada saat mendekati masak. 
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Para ahli ilmu jiwa dan mereka yang memperhatikan  problematika 
kejiwaan –khususnya masalah ingatan dan lupa– menegaskan bahwa kita 
mampu untuk melihat gambar dengan mata akal, mendengar suara dengan 
telinga akal dan menghadirkan gambar-gambar yang berkaitan dengan 
indra lainnya, hanya saja gambaran kita berbeda-beda karena perbedaan 
individu dalam membayangkannya, sebagaimana ia berbeda sesuai dengan 
jenis-jenis penggambaran. Setiap kali khayalan Anda lebih cermat maka 
setiap itu pula ingatan Anda terhadap sesuatu menjadi lebih baik. 

Yakinlah, gambaran penglihatan adalah hal yang paling sering terjadi 
dan lebih kokoh dan jelas dalam ingatan Anda dibanding dengan bentuk-
bentuk penggambaran yang lain. Namun terdapat banyak orang yang 
bayangan mata urgensinya lebih sedikit daripada bayangan pendengaran. 
Tetapi hasil ilmiah selalu menunjukkan bahwa terdapat arus umum yang 
jelas tanda-tandanya yang menyusun khayalan-khayalan akal dalam 
ingatan. Arus umum tersebut menjadikan penglihatan mata sebagai 
penguasa nomor satu pada saat terjadinya aktivitas penghadiran kembali 
pengetahuan. Kemampuan untuk berkhayal membantu ingatan secara 
langsung. Sebagai dalil atas hal tersebut saya sebutkan kisah seorang teman 
yang bekerja sebagai agen penjualan, dia menyimpan barang-barangnya di 
dalam tas yang selalu dia bawa, sedang dia banyak bergerak dan berpindah 
pindah. Dia selalu mengadu bahwa dia sering lupa dengan tasnya dan tidak 
mengetahui cara yang efektif kecuali dengan mengikat tas tersebut dengan 
tangannya agar tidak terpisah darinya. Tetapi realitas mengatakan cara ini 
tidak bermanfaat. Kemudian salah seorang teman menyarankan agar dia 
membayangkan atau berkhayal bahwa tasnya itu adalah teman yang selalu 
menemaninya dan dia harus menanyakannya jika dia kehilangannya. Lalu 
orang tersebut melaksanakan saran itu. Dia selalu memandangi tasnya 
dengan penuh kecintaan dan tidak meninggalkan tempat sebelum dia 
menemukannya seakan-akan dia berjabat tangan dengan teman yang 
menyertainya dalam bepergian. Membayangkan tas dalam bentuk teman 
merupakan cara efektif untuk mengingatnya agar tidak lupa.  

Sekelompok ahli ilmu jiwa berkeyakinan, bahwa fungsi khayalan akal 
urgensinya tidak kalah dari pada tabiat khayalan itu sendiri, karena ia 
membentuk unsur-unsur utama dalam berpikir dan mengingat yang 
berhubungan dengan sesuatu.  

Hakikat yang telah ditetapkan oleh para ilmuan menegaskan, 
mengingat dan berpikir yang jelas harus berada pada satu jenis tertentu 
dari khayalan. Khayalan akal dianggap sebagai pertolongan bagi ingatan, 
hal tersebut karena apa yang kita khayalkan, baik dengan indra maupun 
dengan akal, kita mampu mengingatnya jauh lebih mudah. Ada banyak 
cara untuk memperbaiki ingatan, di antaranya yang paling penting adalah 
gambaran penglihatan dan indra lainnya. Gambaran ini tetap lebih 
diperhatikan dalam latihan ingatan, yaitu dapat menggiatkan dan 
memperkuatnya. Karena itu kita mengingat gambar jauh lebih sering dari 
pada kata yang diucapkan.  

Para ahli ilmu jiwa membedakan dua jenis khayalan yang asasi, yaitu: 
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Pertama: Membayangkan irja’i (kembali ke masa lalu) atau ‘afawi 
(serampangan/kembang khayalan). Khayal ini mirip dengan 
menghadirkan kembali ingatan secara serampangan. Kondisi khayal irja’i 
merupakan bayangan berseliweran pada perasaan tanpa ada pengaruh 
yang besar dari sisi kejiwaan baginya. Khayal jenis ini sering kita gunakan 
dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita berkhayal tentang hal-hal 
yang kita harapkan atau tidak kita harapkan. 

Kedua: Khayal mubdi’ (khayal yang menghasilkan kreasi). Ini adalah 
khayal yang hakiki yang berpedoman atas bentuk dan makna yang 
mendalam. 

Yang dituntut ketika kita meminta bantuan dengan khayalan agar kita 
mengingat realitas dan kejadian-kejadian adalah agar kita mempergunakan 
dua jenis khayalan tersebut secara bersama-sama. 

Para ahli ilmu jiwa mengisyaratkan bahwa meminta bantuan dengan 
khayalan juga dapat meregangkan (saraf), khususnya pada saat seseorang 
merasa lelah secara kejiwaan maupun secara jasmani, sehingga 
dimungkinkan gambaran dan pikiran-pikiran berseliweran pada 
perasaannya tanpa aturan. Karena itu kita harus menjaga kondisi kejiwaan 
dan jasmani kita pada saat melaksanakan aktivitas mengingat secara 
umum, dan khususnya pada saat kita mempergunakan khayalan untuk 
membantu pengingatan.    

Jauhi Emosi-emosi Ini Seketika 

Jika Anda ingin menjaga ingatan yang kuat maka Anda harus menjauhi 
kondisi-kondisi kejiwaan yang menyebabkan lupa, di antaranya yang 
terkenal adalah rasa takut, gelisah, malu, marah dan jengkel. 

Para ahli ilmu jiwa yang mengadakan penelitian  dalam masalah 
ingatan dan pengingatan serta cara mengatasi lupa dan lemah ingatan 
menegaskan, realitas ilmiah mengatakan bahwa orang-orang yang ditimpa 
kondisi-kondisi keguncangan dan emosi yang tinggi seperti ketakutan, 
gelisah, malu dan marah tidak mampu mengingat sesuatu atau peristiwa 
dengan cermat. Mereka menamakan hal ini dengan al-waqm. Mereka juga 
menegaskan bahwa kejengkelan juga memainkan peran dalam munculnya 
al-waqm tersebut. Kondisi-kondisi itu bekerja untuk menjauhkan gambar 
yang ingin diingat dari perasaan. Dalam kondisi ini kekuatan-kekuatan 
kejengkelan melarang pengetahuan yang ingin diingat oleh seseorang. 
Karena itu ingatan selalu mengkhianati kita pada kondisi-kondisi tegang 
dan ketakutan.  

Sebagian ahli ilmu jiwa mengisyaratkan bahwa pengingatan adalah 
salah satu proses kerja akal yang dilakukan oleh manusia untuk 
menghadirkan kembali apa-apa yang telah disimpan oleh akalnya, baik 
yang berasal dari pengamatan atas kejadian-kejadian internal maupun 
eksternal. Proses kerja ini mengharuskan ketenangan diri secara sempurna 
agar ia dapat berjalan dengan sempurna. Sedangkan lupa adalah 
kelemahan yang menimpa otak ketika melakukan fungsi pengingatan. Ia 
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mempunyai banyak sebab dan saling mempengaruhi, dari sinilah muncul 
kondisi lupa yang derajatnya berbeda-beda. 

Dapat dikatakan, di antara sebab-sebab lupa yang paling jelas dan 
paling terkenal adalah tekanan kejiwaan yang menimpa seseorang serta 
masalah-masalah yang mempengaruhi kondisi kejiwaannya, yang 
kemudian mempengaruhi derajat konsentrasi dan kemampuannya untuk 
mengingat. Bisa jadi salah satu jenis gangguan kejiwaan yang paling 
terkenal yang mempengaruhi ingatan adalah gangguan ketakutan, gelisah, 
malu, marah dan jengkel. 

Oleh karena itu jauhkan diri Anda dari rasa ketakutan, gelisah, malu 
dan marah, dengan demikian Anda akan menikmati ingatan yang kuat. 

Seorang ilmuwan Jerman bernama Abenj Haws berusaha menetapkan 
tingkat kelupaan pada manusia, dia menyimpulkan bahwa tak seorang pun 
mampu menetapkan kecepatan orang lain yang kehilangan pengetahuan 
yang dipelajari atau diketahuinya, dan apakah kehilangan tersebut berlaku 
terus menerus atau tidak. Hanya saja ilmuwan ini telah sampai pada 
kesimpulan, materi ilmiah yang tidak berkaitan atau tidak butuh makna 
lebih cepat ditimpa kelupaan daripada materi yang mempunyai makna 
yang berkaitan dan nilai-nilai. 

Ilmuwan Jerman tersebut tidak membahas tentang analogi sejauhmana 
terpengaruhnya ingatan oleh faktor-faktor dan guncangan kejiwaan, 
seperti rasa takut, gelisah, malu, marah dan jengke, lima faktor yang 
didapati mempunyai pengaruh negatif atas ingatan dan kemampuan 
manusia untuk mengingat. 

Sebagian ahli ilmu jiwa menegaskan bahwa guncangan jiwa yang 
menyebabkan sakit jiwa bagi manusia  berpengaruh sangat jelas atas proses 
mengingat. Sehingga orang yang mengalami guncangan jiwa yang 
menyakitkan lebih cepat ditimpa kelupaan daripada orang lain yang tidak 
ditimpa guncangan jiwa. 

Hanya saja terdapat kesepakatan antara para ahli ilmu jiwa, emosi 
negatif selalu menjadi penyebab yang terkuat di antara sebab-sebab 
keluhan kelupaan dan lemah ingatan. Oleh karena itu mereka selalu 
menasihatkan agar orang-orang yang ingin menikmati ingatan yang kuat 
untuk menjauhi emosi baik marah, sedih, takut, tegang, gelis maupun 
emosi-emosi negatif lainnya yang berpengaruh atas ingatan dan proses 
mengingat secara efektif. 

Mengapa Kita Ingat Wajah dan Lupa Namanya 

“Sungguh saya ingat wajah ini dengan baik. Ya, kami pernah 
bertemu dengannya di suatu tempat dan kami berbincang-bincang 
lama, tetapi sayang saya tidak ingat  namanya.” 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  37

Itulah ungkapan yang sering kita ulang lebih dari sekali, namun tak 
seorang pun di antara kita yang segera bertanya kepada dirinya sendiri, 
“Mengapa kita mengingat wajah tetapi lupa namanya?” 

Fenomena di atas telah menyibukkan otak sehingga banyak para ahli 
ilmu jiwa yang bersegera melakukan berbagai riset untuk mengetahui 
sebab-sebab kejadian tersebut, bagaimana mengatasinya dan bagaimana 
agar kita bisa mengingat wajah dan nama seseorang sekaligus. 

Riset-riset tersebut menegaskan, bahwa mayoritas kita baik dalam 
berkhayal dan mampu untuk menangkap gambar dan menyimpannya 
dengan kemampuan yang lebih besar daripada menangkap kalimat 
(pendengaran) dan menyimpannya dalam ingatan. Oleh karena itu, 
ingatan atas apa yang dilihat lebih baik daripada yang didengar oleh kita. 

Tinggallah pertanyaan yang saya ulang sebelum saya lupa, yaitu 
bagaimana caranya agar kita mengingat wajah dan nama secara 
bersamaan. Sehingga kita tidak akan mengeluhkan suatu kondisi sempit 
yang mungkin terjadi pada kita yakni ingat wajah tetapi lupa namanya. 

Kami sarankan kepada Anda yang mengeluhkan penyakit lupa dan 
lemah ingatan tentang pentingnya menggunakan khayalan. Kemampuan 
Anda untuk berkhayal merupakan sarana efektif untuk tidak melupakan 
nama. Ketika Anda bertemu  dengan seseorang untuk pertama kalinya dan 
Anda mendengar namanya pada permulaan, Anda harus dalam posisi 
perhatian ketika mendengar nama tersebut, kemudian Anda pertegas  
pendengaran Anda secara baik dengan mengulangi pengucapannya dengan 
cara yang benar. Setelah itu Anda khayalkan (bayangkan) nama tersebut 
tertulis di depan Anda dengan huruf besar. Pindahkan papan yang tertulis 
nama orang tersebut ke dahinya agar terikat antara nama dengan 
wajahnya. Kemudian bayangkan ketika Anda bertemu lagi dengan orang 
tersebut Anda melihat namanya tertulis di dahinya dengan tulisan tangan 
Anda. Ulangi hal ini pada lebih dari satu orang, maka Anda akan dapat 
dengan mudah mengingat nama dan wajah secara bersamaan ketika Anda 
melakukan pengaitan antara wajah dan namanya. 

Sebagian ahli ilmu jiwa dan sosial menegaskan, mereka yang 
membayangkan gambar yang hidup bisa mengingat lebih baik daripada 
mereka yang membayangkan gambar yang mati dari setiap hal. Begitu pula 
mereka yang baik dalam membayangkan gambar jauh lebih baik dalam 
pengingatannya jika dibandingkan dengan mereka yang tidak 
membayangkan. Salah satu contoh jelas yang menunjukkan atas 
keunggulan gambaran penglihatan daripada gambaran pendengaran 
adalah, bahwa kita pada umumnya bisa mengingat lebih banyak wajah 
seseorang daripada namanya; karena wajah merupakan gambaran indrawi 
yang terdiri dari mata, dahi, mulut dan rambut, yang setiap orang 
mempunyai ciri khas tertentu dalam bentuk dan wujudnya. Sedangkan 
nama hanyalah kumpulan dari beberapa huruf. 

Salah satu hal yang sangat unik yaitu, kita tidak mudah lupa terhadap 
nama-nama yang menunjukkan atas gerakan atau menunjukkan gambar 
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tertentu, seperti tukang masak, tukang kayu dan tukang besi. Terkadang 
Anda tidak ingat nama yang sebenarnya, apakah Muhammad si tukang 
masak atau Ahmad si tukang masak? Tetapi Anda ingat gelar/julukannya 
dengan baik, karena dia menunjukkan gambar tertentu. 

Ada beberapa nama yang mudah sekali Anda mengingatnya sekaligus 
mengingat wajahnya, kemudian Anda berinteraksi dengan mereka secara 
khusus karena nama dan gambaran dari namanya tersebut. Jika seseorang 
bernama Fahd (harimau), Dzi’b (serigala) atau Saif (pedang) tentu nama-
nama ini mempunyai penunjukan gambaran tertentu, dan karena Anda 
menulis nama Saif di dahinya dan nama Fahd di dahinya, maka Anda akan 
sulit untuk melupakan nama dan wajahnya. 

Oleh karena itu, agar Anda ingat wajah dan nama seseorang secara 
bersamaan dan tidak menemui masalah dengan hanya mengingat wajah 
dan lupa namanya, maka Anda harus menulis nama dengan jelas melalui 
tulisan tangan Anda sendiri dari setiap orang yang pertama kali Anda kenal 
di atas dahi orang tersebut. Semua itu tentu saja hanya dalam bayangan 
Anda. Anda bisa melakukan hal itu secara mudah dengan memejamkan 
kedua mata Anda dan membayangkan nama tersebut tertulis di dahi 
pemiliknya, kemudian Anda buka kedua mata Anda dan bayangkan bahwa 
nama tersebut benar-benar tertulis di dahinya. 

Yakinlah, bahwa dengan cara yang sangat mudah ini, yang bersandar 
pada bayangan nama yang tertulis di dahi  pemiliknya, Anda tidak akan 
lupa namanya lagi dan akan selalu ingat selagi Anda ingat wajah 
pemiliknya. 

Cara Paling Mudah Untuk Menghafal Nama 

“Ingatlah namaku maka aku tidak akan melupakanmu selamanya, 
dan jika engkau melupakan namaku maka aku tidak akan 
mengampunimu selamanya.” (Peribahasa terkenal Cina yang 
diucapkan di antara dua orang sahabat/teman). 

Salah satu keadaan yang paling menyedihkan adalah ketika salah 
seorang lupa nama temannya sendiri yang menghilang dalam waktu yang 
lama pada saat bertemu dengan tidak disengaja. Mayoritas kita pernah 
mengalami kondisi seperti ini. Saya sendiri pernah ada janji dengan 
pemimpin redaksi pada salah satu surat kabar di Kairo, dan ketika saya 
berada di depan kantornya di hadapan sekretaris pribadinya saya lupa 
namanya. Lalu apa yang saya ucapkan? Dengan sederhana saya tersenyum 
kepada sekretaris dan bertanya, “Apakah ustadz ada? Saya ada janji 
dengannya,” seraya saya memberikan kartu pengenal diri. Saya 
mendengarkan nasihat ahli jiwa terkenal yang berkata kepada saya dengan 
satu kalimat, “Jika Anda ditimpa suatu kelupaan, maka yang pertama kali 
harus Anda lakukan adalah rilekskan diri sebelum Anda berusaha 
mengingat kembali sekali lagi.” 

Kemudian saya duduk dalam kondisi rileks dalam waktu satu menit. 
Setelahnya saya pun bisa mengingat nama orang itu, yang ditulis dengan 
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sangat besar dan jelas pada surat kabar yang ada di depan saya. Sejak hari 
itu saya pun mulai mencari dan meneliti tentang cara termudah untuk 
mengingat nama tanpa melupakannya lagi. 

Sungguh, terkadang ketegangan menjadi salah satu penyebab dari 
kelupaan yang secara tiba-tiba, sebaliknya, rileks dan percaya diri 
mengarahkan Anda untuk bisa menghadirkan nama dengan cepat. Oleh 
karena itu jangan cela diri Anda secara penuh dalam setiap kali Anda lupa 
nama atau sesuatu, semua itu tentu terjadi pada diri kita semua dalam 
setiap perjalanan hidup kita. 

 Yakinlah, bahwa kita semua tanpa kecuali akan merasa bahagia 
ketika mendengar orang lain menyebutkan nama kita dengan penuh 
penghormatan dan penghargaan, karena nama manusia adalah sesuatu 
yang paling melekat pada seseorang sepanjang hidupnya. 

Berapa sering Anda merasakan sempit dan malu ketika bertemu 
langsung (face to face) dengan tetangga Anda dan Anda tersenyum 
kepadanya, bertanya tentang keadaannya serta berharap kebahagiaan 
untuknya, tanpa mengucapkan namanya karena Anda lupa dan tidak ingat, 
walaupun Anda mengetahui nama orang tersebut secara sempurna dan 
Anda sering menggunakannya, tetapi Anda lupa namanya sekarang. 
Apakah memang ada perbedaan antara lupa dengan tidak ingat? Para 
ilmuwan menegaskan hal di atas bahwa apa yang terjadi tidak mungkin 
untuk kita katakan lupa, tetapi kenyataannya adalah tidak adanya 
penjagaan nama dengan baik dalam ingatan, sebagian besar dari kita tidak 
konsentrasi pada nama dan memperhatikan hal-hal lain. 

Jika Anda tidak ingat nama teman atau tetangga Anda, maka lebih baik 
Anda mengambil nafas dalam dan berusaha untuk rileks. Karena dengan 
demikian, hal ini akan memberikan Anda kemampuan untuk konsentrasi 
yang memungkinkan Anda untuk mengetahui nama dan mengingatnya 
kembali. 

Ada lima nasihat yang harus Anda ikuti agar Anda ingat nama-nama 
dengan cara yang lebih baik dan bisa mengatasi masalah lemah ingatan, 
yaitu: 

1. Anda harus memperhatikan dengan baik terhadap orang yang 
sedang memperkenalkan dirinya kepada Anda. 

2. Kaitkan antara nama setiap orang dengan sesuatu yang terkenal 
darinya (mudah diingat, berbeda dari yang lainnya), baik 
pakaiannya, postur tubuhnya yang spesifik, gerakannya, isyaratnya 
atau pun perkataannya. 

3. Pusatkan perhatian Anda kepada perincian pribadi orang tersebut 
dan kaitkan penemuan Anda dengan namanya. 

4. Konsentrasikan diri Anda untuk merekam nama dan menyimpannya 
dalam ingatan Anda. 
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5. Gambarlah bentuk nama orang tersebut, maka dia tidak akan bisa 
dilupakan. 

Para ahli jiwa menegaskan bahwa perhatian terhadap nama seseorang 
merupakan langkah pertama dan sangat asasi untuk menghafal nama 
dalam ingatan. Dengan hanya berbekal perhatian atas nama, maka Anda 
dapat mengulanginya kembali dalam diri Anda. Anda juga dapat 
berkonsentrasi atas nama tersebut dengan ucapan Anda, “Kesempatan 
bahagia wahai fulan.” Hendaknya Anda mengutamakan untuk menghafal 
nama dan gelar/julukannya. Serta usahakan untuk menulis nama orang 
pada dahi/keningnya dalam ingatan Anda. Dan, Anda dapat mengulangi 
nama tersebut paling sedikit tiga kali selama pembicaraan yang pertama 
kali dengan orang tersebut, dengan didukung kata-kata kasih sayang dan 
sambutan. Hal ini menjadikan nama tersebut tertanam kokoh dalam 
ingatan dan sulit untuk melupakannya. Sebagaimana pula Anda dapat 
mengakhiri pembicaraan tersebut dengan menyebut namanya sebagai kata 
terakhir antara kalian berdua. 

Setiap hari, Anda dapat mengulang nama-nama seseorang yang baru 
Anda kenal atau Anda bertemu dengan mereka melalui urutan yang sama 
sejak pertama kali Anda bertemu dengannya. Jika jumlah mereka banyak 
dan Anda ingin menghafalnya, maka Anda bisa menulis nama-nama 
mereka  disertai keterangan singkat disamping nama yang mengaitkan 
antara pemilik nama dengan nama yang khusus untuknya, baik dalam 
postur tubuhnya, cara berbicaranya atau cara berpakaiannya. 

Untuk menghindari campuraduk antara nama-nama yang mirip, Anda 
bisa melakukan perbandingan antara orang-orang yang namanya mirip 
tersebut serta sejauhmana perbedaan pribadi mereka masing-masing. 
Utamakan pengaitan dan pembedaan tersebut dilakukan dalam hal-hal 
yang menyebabkan kebanggaan dan kesenangan, seperti keberhasilan atau 
keistimewaan pada sesuatu. 

Begitu pula Anda –wahai teman yang mengeluhkan sering lupa dan 
lemah ingatan- mampu mempersiapkan diri  untuk menghadirkan kembali 
nama-nama orang lain sebelum Anda lupa ketika mereka berada di 
hadapan Anda. Jika Anda akan menghadiri suatu pertemuan (rapat) kerja 
dan Anda takut tidak ingat nama-nama sebagian yang hadir, maka sebelum 
pertemuan, Anda bisa menelaah daftar nama-nama yang diperkirakan 
akan hadir. Dan Anda juga bisa membaca daftar nama-nama yang hadir 
dalam pertemuan sebelumnya. Bacalah dengan baik dan ingatlah nama-
nama teman Anda serta apa yang mereka ucapkan dalam pertemuan 
terdahulu, kemudian kaitkan nama-nama tersebut dengan pembicaraan-
pembicaraan yang terjadi dalam pertemuan terdahulu. 

Dengan cara ini Anda pun bisa mengatasi masalah kelupaan terhadap 
nama-nama teman kerja Anda pada saat pertemuan. 

Ingatlah selalu bahwa sikap rileks adalah temannya ingatan, sedangkan 
ketegangan adalah lawannya yang utama. Oleh karena itu janganlah Anda 
tegang sama sekali jika Anda lupa. Sebab ketegangan Anda akan membantu 
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Anda bertambah lupa. Namun sebaliknya, sikap rileks akan 
mengembalikan lagi aktivitas dan kesegaran ingatan, pada saat kondisi 
tersebut Anda mampu dengan mudah untuk mengingat nama-nama yang 
Anda lupa ketika mengingatnya.  

Seni Mengaitkan Nama Dengan Ingatan 

Apakah Anda bisa mengaitkan sesuatu dengan pengaitan kuat yang 
tidak mudah untuk dipisahkan agar hal-hal tersebut tidak berserakan? 

Tentu tidak semua kita menguasai keterampilan dalam mengaitkan 
sesuatu dan hal itu memerlukan bantuan pihak yang lain agar kaitan 
tersebut kuat dan kokoh. 

Nama-nama orang yang Anda temui dan Anda tidak bisa 
mengingatnya, apakah Anda tahu mengapa Anda tidak mengingatnya? 
Karena Anda belum berhasil dalam mengaitkan nama dengan sifat-sifat 
pemilik nama atau tanda-tanda khusus yang tidak bisa Anda lupa, dengan 
kaitan yang kokoh. 

Saya pribadi membantu orang lain untuk selalu mengingat saya, 
mengingat nama dan suara saya. Sehingga dengan mudah teman-teman 
mengenali saya dengan baik. Hal itu karena mereka mengaitkan nama saya 
dengan suara saya, yaitu ungkapan-ungkapan yang selalu saya ucapkan 
pada setiap awal percakapan, “Ahlan bil ustadz al-‘aziz al-ghali (selamat 
datang ustadz yang mulia dan terhormat), ahlan bil ustadz al-fadhilah al-
karimah (selamat datang ustadz yang terhormat dan mulia). Ungkapan ini 
saya biasakan. Dengan hanya mengucap salam, memberi tahiyyah 
(penghormatan) dan ungkapan saya yang khusus itu, mereka dengan 
mudah mengenali saya tanpa saya menyebutkan nama. Demikianlah saya 
membantu orang lain untuk mengaitkan nama saya dalam ingatan mereka 
dengan kaitan yang kokoh. 

Anda juga dapat melakukan hal yang sama tetapi dengan cara yang 
sedikit berbeda. Ada seorang teman, namanya Hani, dia selalu 
mengucapkan, “Saya yakin sekali” dan mengulangnya berkali-kali dalam 
pembicaraannya, sehingga Anda dapat mengaitkan namanya yang lengkap 
dengan ungkapan “Saya yakin sekali,” dan menamakannya “Hani, saya 
yakin sekali.” Ada lagi seorang teman namanya Wail, dia selalu tampak 
bagus penampilannya dalam berpakaian dan tercium darinya bau harum 
wangi-wangian, sehingga kita tidak melupakan “Wail si bau harum.” Lain 
halnya dengan Syaima` yang berbicara dengan cara yang spesifik, dia 
berbicara sangat cepat dan kita harus memusatkan perhatian padanya 
dalam setiap kalimat dan ungkapan yang diucapkan, maka bagaimana kita 
lupa dengan “Syaima` si bicara cepat”? 

Demikianlah, untuk tidak lupa dengan nama-nama mereka Anda dapat 
menyebut “Hani saya yakin sekali”, “Wail si bau harum” dan “Syaima` si 
bicara cepat.”  
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Ada jenis lain dalam pengaitan seseorang dengan namanya, yaitu 
mengaitkan nama dengan tanda-tanda khusus yang ada di wajah, seperti 
hidung mancung, dahi lebar, adanya tanda tertentu pada wajah, 
penggunaan kaca mata, dll. 

Sekarang Anda –wahai teman yang mengeluhkan sering lupa nama-
nama temannya– bisa mengambil kertas dan pulpen, kemudian mulailah 
menulis nama-nama teman Anda yang Anda ingat beserta ciri khusus 
masing-masing dari mereka. Begitu pula Anda bisa dibantu dengan daftar 
nomor telepon mereka dan mengaitkan semua nama teman Anda dengan 
nomor telepon dan daerah tempat tinggalnya, terakhir kali Anda 
melihatnya dan pembicaraan terakhir antara Anda dengan mereka. 

Kaitkan semua hal tersebut dengan ikatan dalam ingatan Anda sehingga 
Anda tidak lupa mereka walaupun berpisah cukup lama. 

Peta Atau Skema Pengingatan 

Riset ilmiah mutakhir dalam bidang penggiatan ingatan dan mengatasi 
kelupaan menghasilkan keberhasilan luar biasa yang diraih oleh metode 
penggunaan skema pengingatan. Metode ini mampu menolong mereka 
yang mengeluhkan penyakit lupa dan lemah ingatan. 

Peta/skema pengingatan secara ringkas adalah skema bagi pemikiran-
pemikiran asasi yang ingin Anda ingat tanpa kerancuan dan tidak 
menimbulkan keraguan dalam ingatan Anda. 

Dengan cara yang efektif ini, wahai teman yang mempunyai keluhan 
penyakit lupa dan lemah ingatan, Anda bisa mengatasi masalah tersebut 
dengan mudah. Cara ini efektif untuk menjaga pengetahuan dalam ingatan 
Anda. Cara ini diciptakan oleh para peneliti pendidikan sebagai sarana 
sederhana untuk menyampaikan pengetahuan yang bercabang-cabang dan 
saling berkaitan. Dan, cara tersebut juga cepat sekali menyebar karena 
teknologinya sederhana dan tampak seakan-akan ia adalah mainan yang 
dilakukan oleh anak-anak di antara sesama mereka. 

Jika Anda ingin agar tidak lupa terhadap apa yang diucapkan orang 
lain kepada Anda, tidak lupa pendapat-pendapat yang dilontarkan dalam 
diskusi yang berasal dari berbagai pihak, maka yang harus Anda lakukan 
adalah Anda harus mencatat setiap pendapat mereka. Kemudian Anda 
keluarkan dari setiap pendapat utama tersebut dengan beberapa pendapat 
yang dilontarkan dengan cara yang jelas agar mudah untuk merujuknya 
kembali setiap pendapat dan mengetahui pemiliknya serta cara 
menolaknya, dan dengan demikian maka tidak akan ada kekacauan. 

Jika Anda terlintas dalam pikiran Anda mengenai suatu pendapat 
(pemikiran) dan Anda takut pendapat tersebut akan menguap tanpa bekas 
dan tidak bermanfaat, maka Anda harus segera menulis pemikiran-
pemikiran asasi/pokok dan hal-hal yang ingin Anda hafal dalam ingatan 
Anda. Kemudian gambarkan anak panah yang menunjuk pada hubungan 
antara pemikiran-pemikiran asasi/pokok dengan cabang-cabangnya. 
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Cara skema ingatan ini sangat urgen sebagai metode efektif untuk 
meningkatkan kemampuan akal manusia dan menggiatkan pemikirannya 
terutama dalam pertemuan-pertemuan dan ceramah-ceramah. 

Sebagian ahli ilmu jiwa menegaskan bahwa skema ingatan merupakan 
salah satu sarana paling kuat dan paling ajaib dalam bidang pengayaan 
ingatan, karena ia bekerja pada beberapa tingkatan akal dalam satu waktu. 
Ia –misalnya– berhasil dalam memindahkan pengetahuan yang telah 
disusun oleh bayangan dan gambar yang mempunyai makna dalam ingatan 
yang dapat dirujuk dengan mudah dan kokoh dalam otak. 

Metode skema ingatan adalah dengan meletakkan pemikiran yang ingin 
dikokohkan dalam ingatan pada lingkaran atau persegi empat, sedang 
pemikiran cabangnya diletakkan pada lingkaran atau persegi empat yang 
lebih kecil disertai peletakan anak panah yang mengisyaratkan hubungan 
antara keduanya. Telah terbukti bahwa penggunaan metode ini bekerja 
untuk merekam gambaran listrik pada otak kiri yang memberikan 
kemampuan dalam menangkap pendengaran dan kemudian 
menggambarkan pada otak kanan kemampuan dalam penglihatan. Dengan 
demikian ia menguatkan realitas dan penjelasan dalam lingkaran ingatan 
pada masing-masing bagian otak tersebut dalam satu waktu. 

Dengan melakukan penyusunan pemikiran dan pengetahuan asasi 
secara cepat dan memberi isyarat (tanda) hubungan antara pemikiran dan 
pengetahuan-pengetahuan tersebut, maka ia akan nampak dalam ingatan 
sesuai dengan urutan dan cara yang mempunyai makna. 

Telah terbukti secara ilmiah bahwa mengaitkan pemikiran dengan cara 
tidak menggunakan tulisan, seperti  dengan menggunakan anak panah, 
lingkaran dan segiempat, sangat memperkaya ingatan. Hal itu terjadi 
karena cara ini berinteraksi dengan kecenderungan fitrah otak yang 
menyambungkan antara ingatan-ingatan dengan cara yang sama melalui 
skema ingatan ini, dengan anak panah sebagai ungkapan atas sesuatu yang 
dituju. 

Sekarang, saya mengajak Anda untuk menggunakan metode skema 
ingatan untuk menjaga pengetahuan, kejadian dan pemikiran yang ingin 
Anda hafal dalam ingatan Anda  sehingga jauh dari lupa. Secara ringkas, 
terdapat enam langkah utama yang saya ajak Anda untuk melakukannya 
demi menggambarkan secara jelas skema pemikiran dan pengetahuan yang 
ingin Anda simpan dan menjaganya dalam ingatan Anda, serta mampu 
menghadirkannya kembali kapan saja Anda kehendaki, yaitu: 

1. Anda tulis pemikiran atau pengetahuan asasi/pokok yang ingin Anda 
ingat dan menghadirkannya kembali dalam ingatan di tengah-tengah 
lembaran kertas, kemudian Anda buat lingkaran yang jelas di 
sekitarnya. 

2. Anda tulis pemikiran atau pengetahuan cabang yang berhubungan 
dengan pikiran utama tersebut di sekitarnya, kemudian masing-
masing Anda letakkan di dalam lingkaran itu. 
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3. Hubungkan antara pemikiran–pemikiran cabang dengan pemikiran 
pokok/asasi. 

4. Tulislah setiap hal yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran 
cabang lalu Anda sambungkan dengannya. 

5. Tulislah setiap hal yang Anda anggap penting bagi pemikiran-
pemikiran asasi atau cabang dalam lingkaran, kemudian hubungkan 
hal-hal tersebut dengan pemikiran. 

6. Ulangi semua pengetahuan tersebut, dimulai dari pemikiran asasi 
kemudian melewati pemikiran-pemikiran cabang dan hal-hal yang 
berkaitan dengannya. 

Yakinlah, bahwa skema ingatan dianggap sebagai jalan keselamatan 
bagi setiap orang yang mengeluhkan penyakit lupa dan lemah ingatan. Jika 
Anda dikhianati oleh ingatan Anda, maka pemecahannya adalah pada 
penggunaan skema ingatan yang efektif dalam membantu mendatangkan 
apa yang telah disimpan secara sempurna dalam akal tanpa ada kekacauan 
dalam kandungannya serta tanpa penguapan sebagian besar darinya.    



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  45

Bagaimana Anda Mengingat 
dengan Baik Apa yang Anda 

Dengar? 

Sesuatu yang paling sering kita lupa adalah hal-hal yang kita dengar 
tanpa mengkonsentrasikan perhatian kita kepadanya, atau hal yang 
kita dengar sedang kita dalam kondisi tegang atau keletihan baik 
pikiran maupun tubuh. 

Alami sekali wahai teman, berdasarkan atas apa yang telah saya 
sebutkan kepada Anda, yaitu jika Anda mampu menyimpan sesuatu yang 
Anda inginkan untuk tidak lupa dalam ingatan Anda dengan cara yang 
baik, maka Anda akan mampu mengatasi masalah kelupaan. 

Harus Anda ingat, bahwa wajib bagi Anda untuk konsentrasi 100% atas 
apa yang diucapkan oleh orang lain agar Anda tidak melupakannya. Anda 
juga tidak boleh menyibukkan diri Anda dengan sesuatu apapun pada saat 
mendengarkan. 

Anda harus memperbagus telinga dan pendengaran Anda secara 
bersama-sama. Ada perbedaan antara keduanya, yaitu telinga adalah indra 
yang dapat memahami dan menangkap suara, sedangkan pendengaran 
adalah mengarahkan perhatian kepada apa yang kita dengar. 

Agar Anda menjadi pendengar yang baik, mampu untuk menyimpan, 
menghafal dan menghadirkan kembali apa yang Anda dengar maka 
hendaklah Anda melakukan hal-hal berikut: 

Pertama: Konsentrasikan pada pikiran utama dalam pembicaraan yang 
ingin didengarkan. Jangan lupa pula untuk konsentrasi pada poin-poin 
yang mendukung pemikiran asasi dari penjabaran dan kata-kata yang 
Anda dengar. Hal itu dengan tetap tidak meremehkan penjabaran dan 
semua kata yang dipergunakan baik kata yang asing maupun kata yang 
telah Anda dengar sebelumnya. 

Kedua: Jika terdapat hal-hal yang masih samar (tidak paham) dalam 
pembicaraan yang Anda dengar, maka Anda dapat melontarkan pertanyaan 
yang menjadikan terjaminnya kebenaran pengetahuan atu informasi yang 
ingin Anda peroleh, hafal dan agar tidak lupa. 

Ketiga: Jangan banyak bicara ketika sedang mendengarkan, tetapi Anda 
harus menunjukkan respon atas apa yang diucapkan oleh orang lain. 
Jangan berusaha untuk melontarkan pendapat Anda, tetapi biarkan orang 
lain melontarkan  semua yang ingin diucapkannya tanpa terpotong 
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(pembicaraannya) kecuali pada saat darurat (kebutuhan) yang sangat 
penting saja. 

Keempat: Sebelum berakhirnya pendengaran Anda, pastikan bahwa 
Anda telah mampu menangkap semua apa yang Anda dengar dan tidak ada 
sesuatu yang masih dipertanyakan (tidak paham) bagi Anda. 

Ada beberapa cara yang dapat Anda pergunakan pada saat 
mendengarkan orang lain sehingga Anda terfokus dengan apa yang Anda 
dengar, dan jauh dari kekacauan pikiran. 

Anda harus kontinyu dalam mempergunakan cara ini karena ia akan 
membantu Anda secara efektif untuk konsentrasi dan fokus terhadap apa 
yang Anda dengar dengan derajat yang tinggi sekali. 

Pertama: Anda harus selalu melihat wajah dan kedua mata pembicara 
tanpa menyibukkan diri oleh sesuatu apapun dari pembicaraan tersebut. 
Sebab hal ini akan menghalangi antara Anda dengan tidak terfokusnya 
Anda akibat perkara lain. 

Kedua: Gunakan isyarat dan suara-suara yang biasa menunjukkan atas 
pendengaran dan respon Anda terhadap ucapan orang lain. Sebab hal ini 
mendorong pembicara untuk meneruskan pembicaraannya dari satu sisi, 
dan pada sisi yang lain, dia membantu Anda berkonsentrasi dan fokus atas 
informasi atau pengetahuan yang Anda dengarkan dan menghafalnya 
dalam ingatan Anda. 

Ketiga: Jagalah ketenangan saraf Anda, walaupun pada saat Anda 
mendengar hal-hal yang tidak berkenan dan yang membuat Anda marah. 
Karena jika Anda kehilangan ketenangan, maka Anda akan sulit mengingat, 
bahkan sulit untuk mengingat kata-kata yang membuat Anda marah. 
Sebaliknya, Anda dapat membayangkan bahwa Anda mendengar sesuatu 
yang  menyimpang dari kenyataan (tidak benar). Jika Anda tetap menjaga 
ketenangan, maka Anda dapat mengingat semua kalimat tidak benar yang 
diucapkan dengan cermat tanpa berlebihan atau menyimpang. 

Kempat: Jangan berusaha memotong pembicara dengan pertanyaan 
sebelum selesai dari pembicaraannnya, karena hal tersebut akan 
menghambat jalan pikiran Anda dan pikirannya secara bersamaan. Saya 
minta Anda untuk melontarkan pertanyaan setelah selesai mendengar dan 
ketika terdapat hal-hal yang masih samar/kurang jelas yang ingin Anda 
perjelas. 

Kelima: Anda bisa memastikan kepada pembicara bahwa Anda telah 
memahami apa yang dia maksud secara sempurna. Poin ini bagi pembicara 
yang mengulang-ulang pembicaraannya agar memastikan bahwa 
informasi atau pengetahuan yang dibicarakan telah sampai kepada Anda. 
Anda bisa memastikan kepada mereka, bahwa maksud mereka telah sampai 
kepada Anda dengan cara mengulang-ulang apa yang disampaikannya. 
Jika Anda konsentrasi penuh terhadap pembicaraan meraka, maka Anda 
dapat dengan mudah mengulangi kata tersebut tanpa lupa dengan satu 
kata pun dari ucapan tersebut.      
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Latihan Ingatan dan Kecerdasan 

Apakah Anda ingin melatih ingatan Anda dan menggiatkannya? Juga 
mengejutkan teman-teman Anda atas kemampuan Anda untuk mengingat 
nomor-nomor yang tersusun dari 8 bilangan tanpa salah sama sekali dari 
angka-angka tersebut? 

Apakah Anda ingin mengokohkan (menjaga) kecerdasan Anda? Tentu, 
ini akan mengejutkan, namun hal tersebut butuh konsentrasi penuh. 

Anda dapat mengingat 25 bilangan yang masing-masing terdiri dari 8 
nomor. Jangan heran dan jangan katakan bahwa hal tersebut mustahil. 
Yang penting Anda harus melatih ingatan Anda. Hal ini dengan bantuan 
kunci yang  mengingatkan Anda atas angka-angka itu tanpa kesalahan. 

Sekarang Anda dapat memulai dan menghadirkan 25 kartu yang dari 
luar Anda beri nomor 1 sampai 25. Ingat,  bahwa angka kuncinya adalah 
angka 9 bagi setiap kartu. Yang dimaksud adalah, Anda harus mengingat 
bilangan yang terdiri dari 8 angka yang terdapat di dalam masing-masing 
kartu yang jumlahnya 25. 

Sekarang Anda dapat memulai dengan menulis nomor pada setiap 
kartu. Misalnya, jika kartu yang akan Anda mulai ditulisnya adalah kartu 
nomor 1, maka tambahkan nomor 9 kepada angka 1, jawaban dari 
penjumlahan tersebut (10) merupakan dua nomor awal dari bilangan yang 
terdiri dari 8 angka tersebut. Sedang enam nomor sisanya didapat dengan 
menjumlahkan dua angka terakhir.    

Dengan demikian bilangan angka pada kartu nomor 1 adalah 
10111111. Sedang kartu nomor 2 adalah 11222222; kartu nomor 3 
adalah 12358134; dan kartu nomor 4 adalah 13471123 dan seterusnya. 

Demikianlah Anda dapat menyiapkan sebanyak mungkin kartu yang 
Anda tulis dari luar nomor urutnya, sedang di dalamnya anda tulis 
bilangan rahasia yang terdiri dari 8 angka yang dapat anda ketahui secara 
mudah melalui nomor kunci 9. 

Anda bisa mengganti angka kunci tersebut dengan angka berapa saja 
yang Anda kehendaki, dengan syarat harus Anda hafal dan Anda ikuti 
dengan langkah yang sama. 

Sebagian ahli ilmu jiwa menegaskan bahwa mempersiapkan kartu 
dengan cara di atas merupakan kerja yang mudah, sangat ringan dan tidak 
membutuhkan tenaga yang banyak. Tetapi cara ini memberikan kemahiran 
akal yang luar biasa dalam berinteraksi dengan nomor-nomor. Ia 
merupakan hiburan pada waktu kosong. Latihan ini dinamakan juga 
silsilah delapan angka. Dimana cara tersebut dapat memperkuat saraf–saraf 
otak yang membuat orang lain takjub dengan kemampuan Anda dalam 
mengingat. Padahal realitasnya Anda tidak menyimpan nomor–nomor 
tersebut dalam ingatan Anda, tetapi Anda hanya menyimpan cara untuk 
sampai kepada angka-angka tersebut dan Anda mampu mengulanginya 
kembali seperti semula. 
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Anda dapat melakukan latihan ini pada saat ada teman-teman Anda 
atau sendirian, ketika kondisi manghalangi kehadiran teman Anda sedang 
Anda ingin menggiatkan ingatan dan melatih saraf–saraf otak Anda. 

Ingatlah selalu bahwa ingatan membutuhkan latihan terus-menerus, ia 
harus Anda pergunakan, jika tidak, maka ia akan menghilang. Prinsip ini 
berlaku atas kekuatan ingatan sebagaimana berlaku penuh atas kekuatan 
tubuh. Jika pada latihan yang telah lalu terdapat tipuan yang lebih banyak 
daripada latihan-latihan ingatan yang cermat, maka sekarang saya 
mengajak Anda melakukan latihan otak yang sebenarnya yang dapat 
membantu menggiatkan ingatan Anda.  

Latihan-latihan Ingatan dan Kecerdasan yang Paling 
Terkenal 

1. Di antara lima benda berikut, mana yang paling sedikit 
persamaannya dengan empat hal lainnya : 

a. air 

b. matahari 

c. gas 

d. udara 

e. semen 

2. Di antara lima orang berikut, mana yang paling sedikit 
persamaannya dengan empat orang lainnya : 

a. pelukis 

b. pemain tenis 

c. penyiar berita 

d. penari 

e. mekanik 
3. Jika Anda ulangi urutan huruf Tha` (ط), sin (س), hamzah (أ), ya (ي) 

dan lam (ل) dalam huruf hijaiyah dengan cara yang benar, nama 
apakah yang mungkin bagi Anda untuk sampai padanya? 

a. negara 

b. samudera 

c. benua 

d. kota 

e. hewan 
4. Di antara lima isyarat (tanda) berikut, mana yang paling sedikit 

persamaannya dengan empat isyarat yang lain : 
a. >    
b. =    



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  49

c. +   
d. <   
e. / 

5. Di antara huruf-huruf berikut, mana yang tidak termasuk dalam 
satu silsilah (rangkaian) dengan huruf-huruf lainnya : 

Ba’(ب), Jim(ج), Dal(د), Za’(ز), Syin (ش), Shad 

 (ف)’Fa ,(ظ)’Dza ,(ص)

6. Di antara angka-angka berikut, mana yang tidak termasuk dalam 
satu silsilah (rangkaian) dengan angka-angka lainnya : 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15 
7. Hal-hal di bawah ini, mana yang lebih baik perbandingannya 

ketika saya ucapkan bahwa arah persamaan antara bensin dengan 
mobil sebagai arah persamaan antara makanan dengan : 

a. mulut 

b. lambung 

c. kekuatan 

d. tubuh 

e. gigi 
8. Di antara lima hal berikut, mana yang paling sedikit persamaannya 

dengan empat hal lainnya : 

a. perkemahan 

b. perkotaan 

c. gang/jalan setapak 

d. buah badam 

e. rumah 
9. Jika Anda ulangi urutan huruf hamzah, shad, nun dan ha’ dalam 

huruf hijaiyah, maka Anda akan sampai kepada nama tertentu, 
nama tersebut adalah nama : 

a. negara 

b. samudera 

c. benua 

d. kota 

e. hewan 
10.Muhammad berumur 15 tahun, dan dia lebih besar tiga kali dengan 

adik perempuannya, Fatimah. Berapakah umur Muhammad ketika 
dia lebih besar dua kali lipat dari umur adiknya? 

a. 18 tahun  

b. 20 tahun 
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c. 24 tahun 

d. 26 tahun 

e. 30 tahun  
Anda hanya mempunyai waktu 10 menit untuk menyelesaikan latihan-

latihan ini tanpa dibantu kertas atau pulpen. Anda dapat mengetahui 
sejauhmana kemampuan konsentrasi dan perhatian Anda dengan 
memberikan nilai  bagi semua jawaban yang benar. 

Setelah itu Anda bisa mengetahui berapa persen  kemampuan Anda 
untuk menelaah dan konsentrasi. Berikut jawaban yang benar atas sepuluh 
pertanyaan di atas. 

Jawaban soal pertama: (e) semen, karena semua benda yang lain dapat 
dipergunakan sebagai energi. 

Jawaban soal kedua: (c) penyiar berita, karena semua orang lain 
mempergunakan tangan dan tubuh mereka untuk melakukan aktivitas 
kerjanya, sedang penyiar menggunakan ucapannya. 

Jawaban soal ketiga: (b) samudera athlasi (samudera atlantik)  

Jawaban soal keempat: isyarat (tanda) +, karena yang lain 
menunjukkan tanda perbandingan matematika. 

Jawaban soal kelima: huruf syin, karena huruf-huruf yang lain 
berurutan sebagai silsilah yang menggambarkan huruf keempat dari 
silsilah huruf abjadiyah yang dimulai dari huruf b. 

Jawaban soal keenam: nomor 12, karena semua nomor yang lain 
membentuk silsilah (rangkaian) nomor ganjil. 

Jawaban soal ketujuh: (c) energi, karena bensin merupakan sumber 
energi bagi mobil dan makanan adalah sumber energi bagi manusia. 

Jawaban soal kedelapan: (d) buah badam, karena yang lain 
menunjukkan tempat sedang ia nama buah.  

Jawaban soal kesembilan: (e) hewan, kata tersebut adalah hishan 
(kuda). 

Jawaban soal kesepuluh: (b) 20, karena umur Fatimah sekarang 5 
tahun dan umur Muhammad 15 tahun, maka ketika umur Fatimah 10 
tahun, maka umur Muhammad adalah 20 tahun, karena jarak antara 
keduanya adalah 10 tahun. 

Sekarang, saya yakin bahwa Anda butuh tambahan konsentrasi dan 
latihan untuk menguasai. Hendaklah program harian Anda mencakup 
latihan untuk ingatan dan konsentrasi, agar Anda mampu membebaskan 
diri dari lupa dan lemah ingatan. 
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Bagaimana Anda Mengingat  
Nomor Dengan Mudah? 

“Apakah Anda menghadapi problema yang muncul akibat 
ketidakmampuan Anda untuk mengingat nomor dengan baik? Anda 
akan menjawab iya, dan saya akan mengatakan pada Anda, “Tidak 
ada sesuatu pun yang mendorong Anda menjadi gelisah, 
sesungguhnya Anda tidak menderita penyakit lupa atas nomor–
nomor. Tetapi kenyataannya Anda ditimpa ketidakmampuan 
merekam nomor–nomor dengan baik dalam ingatan Anda. 
Perbedaan antara keduanya sangatlah besar, sekarang saya akan 
membuktikan hal tersebut kepada Anda dengan cara praktik 
lapangan.” 

Apakah Anda ingat tanggal lahir Anda? Saya yakin Anda tidak akan 
lupa selamanya. Sekarang katakan kepada saya mengapa Anda ingat nomor 
kartu Anda, nomor telepon Anda atau tanggal lahir Anda? Sedangkan Anda 
tidak ingat tanggal lahir atau nomor telepon saudara–saudara Anda? 

Tentu ada sebab fital yang lain atas ketidakmampuan Anda untuk 
mengingat nomor–nomor tersebut. Realitasnya, ketika kita menjaga untuk 
selalu merekam pengetahuan dengan cara yang memudahkan agar dapat 
mengulangnya kembali, baik dengan cara mengulang secara terus menerus 
sampai (benar-benar) menempel dalam otak atau mengaitkannya dengan 
salah satu sarana pengingatan yang terkenal, yang menjadikannya sulit 
dilupakan. Hal ini disamping penggunaan nomor-nomor tersebut secara 
terus menerus. 

Biarkan saya bertanya kepada Anda, “Apakah orang yang bertanggung 
jawab menandatangani puluhan kertas setiap hari dan tanda tangan 
tersebut disertai tanggal, apakah mungkin dia lupa tanggal 
penandatanganannya itu?” Tentu tidak. 

Pada sisi lain memungkinkan bagi mereka yang tidak menggunakan 
tanggal untuk bertanya kepada Anda, “Hari ini tanggal berapa?” Dan tentu 
jika Anda tidak ingat tanggal hari itu maka kondisinya lebih parah lagi, 
sehingga penggunaan nomor secara terus nenerus menjadikannya kokoh 
dalam ingatan. 

Mengingat nomor dengan cepat dan cermat telah menjadi kebutuhan 
pokok era komputer dan internet. Nomor telah masuk dalam setiap sisi 
kehidupan, seperti nomor KTP, nomor asuransi, nomor rekening, nomor 
hp, nomor telepon rumah, nomor telepon kantor, dan nomor-nomor 
penting lainnya yang dipergunakan setiap hari dan tidak mungkin untuk 
tidak menggunakannya. 
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Sebenarnya masalah nomor, berpusat pada nomor tersebut tidak 
memberikan kecuali sedikit makna jika tidak mengisyaratkan kepada 
pengetahuan tertentu dan terbatas. Padahal tanpa makna atau pengetahuan 
tidak akan terjadi perhatian kepadanya. Sedangkan tidak adanya perhatian 
tidak mendatangkan sedikit pun sentuhan dalam ingatan atau otak. Akibat 
dari tidak adanya perhatian, makna dan sentuhan dalam otak, maka itu 
merupakan ketidakmampuan untuk menghadirkannya kembali. Oleh 
karena itu lupa terhadap nomor adalah jenis lupa yang paling cepat terjadi. 

Lupa terhadap nomor merupakan hal yang sangat biasa terjadi, karena 
nomor adalah mujarradah (maknanya tidak bisa ditangkap oleh indra), 
padahal otak kita mengingat hal-hal yang bisa ditangkap oleh indra lebih 
baik daripada yang maknanya tidak bisa ditangkap oleh indra. Misalnya, 
mengingat rangkaian kata-kata yang mempunyai makna lebih mudah dan 
lebih cepat daripada mengingat rangkaian nomor yang tidak mempunyai 
makna khusus. Kata-kata yang bersambung dengan yang lain membentuk 
pemikiran atau kalimat yang mempunyai makna khusus, sedangkan nomor 
yang bersambung dengan yang lain tidak mempunyai makna, kecuali jika 
menunjukkan kepada sesuatu tertentu dan terbatas. 

Studi yang dilakukan oleh sebagian ahli ilmu jiwa menegaskan atas 
pentingnya penggunaan beberapa metode yang menggunakan rumus 
penglihatan dan pendengaran, untuk menghadirkan kembali nomor-
nomor dari ingatan tanpa gangguan. Hal itu agar kita tidak lupa atas 
nomor-nomor. Metode tersebut dapat diringkas dalam beberapa poin 
berikut: 

1. Agar mudah mengingat nomor telepon hendaknya dilakukan 
dengan cara memindahkan nomor-nomor tersebut kepada huruf 
untuk memudahkan pengingatan. 

2. Penggunaan aturan nomor dengan berbagai bentuk, dengan 
menggunakan satu bentuk rumus dalam setiap nomor. 

3. Menggunakan aturan huruf penghitungan, yaitu secara ringkas 
adalah aturan yang bersandar pada pembuatan kalimat yang 
tersusun atas beberapa kata dan setiap kata terdiri dari beberapa 
huruf tertentu. Agar Anda ingat nomor besar yang terdiri dari 
banyak angka, maka Anda dapat memberi isyarat kepadanya 
dengan ungkapan yang mengandung jumlah kata sama dengan 
nomor tersebut. Ungkapan ini digunakan dengan menghitung 
jumlah huruf setiap kata sebagai nomor (angka) yang Anda 
perlukan atau membantu Anda untuk mengingat. Misalnya 
ungkapan yang Anda ucapkan, “Jika aku bukan orang Mesir maka 
aku ingin menjadi orang Mesir.” Ungkapan ini merupakan ganti 
dari nomor: 43555435755.  

4. Agar Anda mengingat nomor dengan mudah adalah dengan 
menggunakan nomor–nomor tersebut dengan cara dilagukan, cara 
ini dikenal dengan aturan suara bagi nomor. 
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5. Praktik pengaitan nomor dengan jelas. Cara ini terjadi pengaitan 
yang kuat antara nomor yang ingin dihafal dengan bentuknya 
dalam ingatan. Dengan cara ini juga dimungkinkan dapat 
mengingat nomor yang dikenal dalam bentuk berbeda dengan 
mengaitkan nomor dengan bentuknya dalam ingatan Anda. 

Banyak cara yang dikarang oleh para ilmuwan untuk menguatkan 
ingatan nomor, namun yang dituntut dari Anda adalah memilih cara yang 
paling mudah untuk Anda melatih diri Anda. 

Dan sekarang saya mengingatkan Anda, bahwa kunci mengingat 
nomor hanyalah proses yang dengannya Anda bisa memindahkan angka 
yang tidak ada memiliki makna kepada bentuk yang bisa ditangkap oleh 
indra. Anda harus memilih satu atau dua cara yang sesuai dengan 
kemampuan Anda disertai latihan harian. Dengan demikian Anda tidak 
akan lupa nomor mobil Anda, nomor hp atau nomor KTP Anda. 

Yang dituntut bagi Anda adalah melakukan pemindahan nomor kepada 
hal-hal yang mempunyai makna khusus bagi Anda sehingga Anda tidak 
akan melupakannya dengan hanya mengingat makna tersebut. Dengan 
demikian Anda dengan mudah mengingat nomor walau berapa pun jumlah 
nomornya, perbedaannya maupun tidak ada kesatuan jenis antaranya. 

Anda harus memulainya dan segera melakukan latihan untuk 
mengingat nomor-nomor penting yang Anda susun dalam pikiran Anda. 

Sekarang, Anda harus menyusunnya dalam ingatan Anda, kemudian 
ujilah diri Anda untuk mengetahui sejauhmana kemahiran dan kekuatan 
konsentrasi Anda. 

Ujilah cara yang sesuai dengan kemampuan Anda, agar terjadi kaitan 
antara nomor-nomor tersebut dengan hal-hal yang mempunyai makna 
bagi Anda, sehingga Anda dapat mengingat nomor-nomor tersebut dengan 
mudah pada saat dibutuhkan.      

Ingatan Lem Perekat Untuk Mengalahkan Kelupaan 

Pertanyaan yang dilontarkan oleh ahli ilmu jiwa kepada orang-orang 
yang mengeluhkan kelupaan dan lemah ingatan, “Mengapa kalian tidak 
mempergunakan kekuatan akal kalian dan kalian berikan kepadanya ijazah 
terbuka? 

Mengapa Anda mengadukan keluhan lupa dan lemah ingatan? Sedang 
Anda tahu bahwa otak anda berisi lebih dari 200 milyar sel. 

Mengapa Anda tidak mengingat dengan cara yang lebih baik, padahal 
akal kita mampu untuk menjaga/menghafal sekitar 100 milyar 
pengetahuan? Hal ini menyerupai kelemahan eksistensi di wilayah 
pengetahuan. 

Mengapa kita tidak berpikir dengan cepat, padahal pikiran kita berjalan 
cepat yang lebih dari 300 mil dalam satu jam? 
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Mengapa kita tidak memahami dengan cara yang lebih baik, padahal 
akal kita mengandung lebih dari 100 trilyun  persambungan? Yang mana 
ia lebih banyak daripada persambungan alat hitung elektronik modern. 

Mengapa kita –wahai teman- tidak lebih banyak berkreasi, padahal 
rata-rata kerja pikiran kita sekitar 4000 pikiran per 24 jam?” 

Jawabannya adalah, bahwa kita hanya –sebagaimana ditetapkan oleh 
para ilmuwan lembaga penelitian Amerika Sanford-  mempergunakan 10% 
dari kemampuan akal kita. Sedangkan nisbat 90% sisa dari kemampuan 
akal kita tidak produktif sama sekali. 

Dan sekarang, yang dituntut dari Anda adalah, hendaknya Anda 
membuka pintu lebar-lebar di hadapan akal Anda tanpa ada halangan 
apapun, dan pergunakan semua daya dan kemampuan Anda dalam semua 
waktu, dengan demikian tentu kemampuan Anda akan berlipat ganda, dan 
kelupaan yang Anda keluhkan akan menghilang. 

Wahai teman! Ingatlah kisah ingatan lem perekat, yaitu sebuah kisah 
jenaka seorang guru yang berkata kepada murid-muridnya, “Datangkan 
botol lem perekat, dan ketika saya menjelaskan pelajaran, khayalkan bahwa 
pengetahuan yang kalian dengar tersebut, kemudian kalian oleskan 
padanya dengan lem perekat di dalam ingatan. Sebutlah ia sebagai ingatan 
lem perekat.” Sejak saat itu ketika seseorang ingin memberi perumpamaan 
kepada orang yang kita ingin dia mengingat sesuatu, kita katakan 
kepadanya, “Dzakirah shamghiyah” (ingatan lem perekat).  

Ia adalah salah satu cara untuk mempergunakan kemampuan–
kemampuan tertentu yang ada dalam akal untuk mengingat segala yang 
perlu diingat pada saat dibutuhkan. 

Telah menjadi ajakan untuk memindahkan akal Anda kepada sesuatu 
yang menyerupai kertas berperekat untuk berburu realitas, nomor-nomor 
dan perkara-perkara penting. Hal tersebut dilakukan dengan cara 
konsentrasi yang baik pada saat Anda mendengarkan pengetahuan atau 
informasi kemudian Anda letakkan di dalam akal Anda tanpa ada 
gangguan sama sekali, agar Anda dapat menghadirkannya kembali pada 
saat diperlukan sebagaimana aslinya dan dengan kecepatan yang ekspres. 

Wajib bagi anda –ketika ingin mengingat sesuatu yang penting– untuk 
mengokohkannya dalam akal sebagaimana jika Anda mempergunakan lem 
perekat. Hendaklah ingatan Anda berperekat yang lengket padanya semua 
pengetahuan tanpa memuai keluar sedikit pun. 

Yakinlah, bahwa Anda akan selalu mengingatnya. Keyakinan ini 
bekerja untuk mengkonsentrasikan pengetahuan dalam akal. Kemudian 
tenangkan diri Anda bahwa Anda akan mengingatnya, sebab hal ini akan 
bekerja menggiatkan akal. Kemudian bayangkan dan ulangi di hadapan 
akal Anda dengan jelas, sebab hal ini akan bekerja mendatangkan kembali 
pengetahuan melalui konsentrasi dalam akal Anda. Maka pada saat itu 
akan Anda dapati ingatan berperekat telah bekerja dengan semua 
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kekuatannya dan benar-benar berhasil mengeluarkan Anda dari kondisi 
kelupaan yang Anda keluhkan. 

Dan sekarang saya katakan kepada Anda –wahai teman- bahwa para 
murid yang berumur tujuh tahun dikatakan kepada mereka, “Datangkan 
botol lem perekat ketika kalian mendengarkan pelajaran, kemudian 
rekatkan pada akal kalian!” Mereka pun meletakkan titik-titik lem pada 
kepala mereka pada saat mendengarkan pelajaran. Para bapak dan ibu 
sangat kesulitan untuk membebaskan diri dari pengaruh lem yang merekat 
pada perasaan anak-anak mereka.  

Tak seorang murid pun yang ingat hari kejadian itu, namun hanya 
sekadar mata pelajarannya saja. Ide tersebut menimbulkan masalah dan 
kemudian dipublikasikan oleh surat kabar yang menyadarkan para 
ilmuwan. Mulailah mereka melakukan riset dengan cara mereka, dan 
mulailah mereka berduyun-duyun mempopulerkan obyek dzakirah 
shamghiyah (ingatan lem perekat), tetapi tidak dengan cara  murid-murid 
tingkat pertama.   
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Mengingat dengan Cara            
‘Lihat Sekitar Anda’ 

Salah satu sarana terbaik yang menjadikan Anda selalu dalam kondisi 
sadar, tidak lepas, tidak linglung atau lupa, adalah dengan cara melihat 
sekitar Anda. 

Bukan hanya sekadar pandangan untuk melihat hal-hal semata dan 
cepat sekali Anda lupa atas apa yang Anda lihat. Tetapi ia merupakan 
pandangan yang di dalamnya terlaksana perekaman pandangan Anda di 
dalam ingatan, sehingga dengan mudah Anda mengingatnya ketika Anda 
menginginkannya. 

Dari sekarang –wahai Anda yang mengeluhkan kelupaan– Anda dapat 
memanfaatkan alat perekam otak Anda agar bekerja bagaikan video, dan 
bukan hanya sekadar alat perekam saja. Anda dapat menjadikan otak Anda 
mampu untuk mengulang kembali gambar dan suara secara bersamaan. 
Anda harus mengingat setiap apa yang Anda lihat dengan cermat dan 
mengingat setiap yang diucapkan dan yang terjadi dengan suara dan 
gambar (bentuk) secara bersamaan. 

 Sekarang Anda dapat melakukan hal-hal berikut dengan cermat : 

1. Apakah Anda dapat menyebutkan ciri-ciri utama pintu depan rumah 
tetangga Anda? 

2. Berapakah jumlah teman Anda yang mempunyai jenggot atau 
kumis? Apakah Anda ingat nama-nama mereka secara lengkap? 

3. Apakah Anda ingat warna dan merk mobil milik tetangga Anda? 

4. Apakah Anda ingat teman-teman kerja Anda yang memakai kaca 
mata? Apakah Anda ingat nama-nama mereka secara lengkap? 

5. Apakah Anda ingat warna mata kerabat, tetangga atau teman-teman 
Anda? Dan apakah Anda dapat membuat daftar yang mencakup 
warna mata dan nama pemiliknya? 

Semoga latihan otak yang sederhana ini menjadi awal yang baik untuk 
menggiatkan ingatan dan kemampuan Anda untuk membayangkan hal-hal 
yang Anda lihat serta menggiatkan kemampuan Anda untuk mengingat. 

Pada awalnya, terkadang Anda merasa heran ketika mengetahui bahwa 
banyak hal yang sering kita lihat setiap hari tetapi kita tidak bisa 
mengingatnya dengan baik. Mungkin yang paling mudah adalah uang 
kertas yang beredar. Apakah Anda ingat gambar, ukiran dan kata-kata 
yang tertulis pada dua sisi uang kertas dari berbagai jenis? Tentu hal itu 
tidak Anda ingat dengan penuh. Sebabnya adalah karena Anda tidak 
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berusaha untuk memperhatikan hal-hal tersebut dengan baik, sehingga 
perekamannya dalam otak Anda tidak kuat dan jelas. 

Hendaklah slogan ‘lihat sekitar Anda’ merupakan permulaan agar Anda 
melihat kepada hal-hal yang berada di sekitar Anda dengan pandangan 
penuh perhatian yang menjadikan bentuk dan tempat tersebut berkait erat 
dalam otak Anda dan memungkinkannya untuk menghadirkan kembali 
dari ingatan, sebagaimana Anda lihat tanpa kesamaran dan kekacauan. 

“Di mana saya letakkan pulpen saya?” Pertanyaan ini yang terkadang 
sering Anda ulang. Apakah Anda lupa tempat pulpen karena ingatan Anda 
lemah dan ditimpa kelupaan, atau karena sebab-sebab lainnya? 

Tentu, terdapat sebab-sebab lain. Di antara sebab tersebut yang paling 
penting adalah, bahwa Anda ketika meletakkan pulpen di suatu tempat 
yang Anda tidak memberikan perhatian kepadanya dan ketika Anda 
letakkan pulpen di tempat tersebut Anda tidak memberikan perhatian yang 
besar, sehingga ketika Anda berusaha mencarinya Anda tidak ingat tempat 
Anda meletakkannya. Hal itu karena Anda tidak merekam tempat tersebut 
dengan baik dalam ingatan Anda, akibatnya Anda tidak mampu mengingat 
tempat yang tidak Anda rekam dengan baik. 

Mulai dari sekarang Anda bisa melihat sekitar Anda dengan baik dan 
melakukan perekaman apa yang Anda lihat, serta perhatikan dengan teliti 
agar Anda dapat mengulangi perekaman tersebut kapan saja Anda 
kehendaki. Setiap kali materi yang Anda rekam berada di depan mata dan 
memasukkannya dalam otak Anda secara jelas, maka proses pengingatan 
menjadi mudah dan jelas. 

Anda bisa memulainya dari sekarang dan secepatnya. Lihatlah segala 
apa yang ada di sekitar Anda. Kemudian pejamkan kedua mata Anda dan 
cobalah untuk mengingatnya kembali. Kemudian buka kedua mata Anda 
untuk melihat perbedaan antara yang Anda lihat dalam ingatan Anda 
ketika kedua mata terpejam dengan kenyataan sebenarnya yang Anda lihat. 
Ulangi hal tersebut sampai Anda mampu membayangkan apa yang Anda 
lihat dalam keadaan kedua mata tertutup. 

Yakinlah wahai temanku, bahwa kita semua mampu untuk untuk 
mengulangi lembaran-lembaran kehidupan kita yang telah lalu dengan 
memejamkan kedua mata kita. Kita lihat lembaran-lembaran tersebut 
dengan warna, bentuk, emosi dan makna-maknanya berdenyut dengan 
kehidupan. Seringkali  berkhayal memegang peran penting dalam proses 
mengingat hal-hal yang telah lampau dan menambahi ingatan tersebut 
dengan banyak hal. 

Misalnya pada saat seseorang mengadakan pesta begadang, mengobrol 
dan bercengkerama dengan teman-temannya, dia mementingkan untuk 
menampakkan sisi-sisi pribadinya yang positif. Pada kondisi ini dia tidak 
memberikan perhatian untuk mengingat. Kondisi kejiwaan ini tidak layak 
untuk mengingat, tetapi layak untuk berkhayal. Karena ketika kita 
berusaha untuk menghadirkan kembali kejadian-kejadian pada pesta itu, 
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maka kita menambahkannya dengan khayalan kita dengan khayalan yang 
menambah bagus dan nikmat. 

Terdapat perbedaan besar antara membayangkan (berkhayal) dengan 
mengingat. Dalam mengingat pengamatan berkaitan dengan realitas yang 
bersentuhan dengannya serta berkaitan dengan apa yang dihasilkan 
darinya secara riil. Sedangkan berkhayal, walaupun unsur-unsurnya 
berasal dari realitas, namun ia terkadang merupakan gambaran baru. 

Ingatan selalu berusaha untuk menghadirkan kembali yang telah lalu 
walaupun ia sendiri ikut memberi saham dalam membangun masa lalu 
tersebut. Ia juga disertai dengan perasaan panas akibat merasakan masa 
lalu. Sedangkan khayalan menambahi masa lalu dengan kesenangan atau 
kebencian serta gambaran yang menjadikannya mengikuti kondisi 
kejiwaan orang yang berkhayal, apakah ia lebih indah atau lebih jelek dari 
kondisi sebenarnya. Walaupun unsur-unsur dari khayalan ini diambil dari 
realitas masa lalu, sekarang atau masa yang akan datang, namun tidak 
diragukan lagi bahwa ia muncul dalam bentuk baru yang tidak riil, bahkan 
terkadang sangat jauh dari pemahaman kita terhadap realitas secara 
cermat. Karena itu, Anda harus menjaga hal tersebut dengan cermat pada 
saat Anda mengingat kejadian dan sesuatu dengan cara melihat di sekitar 
Anda. 

Bagaimana Anda Berpikir Lebih Cepat dan Mengingat 
Lebih Banyak? 

Ada banyak situasi yang terjadi pada kita dalam kehidupan sehari-hari 
yang menuntut kita untuk berpikir cepat dan mengingat lebih banyak.  

Kelihatannya hal ini sangat sulit, khususnya bagi orang yang 
mengeluhkan sering lupa dan lemah ingatan. Agar Anda mampu berpikir 
lebih cepat dan mengingat lebih banyak hendaknya Anda mengetahui, 
bahwa pengingatan yang baik terjadi dalam sekejap dan dalam seperseribu 
detik. 

Inilah hakikat ilmiah yang ditemukan oleh dua orang ahli ilmu fungsi 
saraf di Amerika, yaitu DR. Benyamin Libt dan DR. Petram Vensin. 
Penelitian ini dilakukan di rumah sakit Mont Zion di San Fransisco, USA. 
Mereka menemukan bahwa waktu yang ditempuh oleh akal dalam 
merekam dan mengamati adalah seperseribu detik, yaitu waktu yang 
dibutuhkan oleh proses mengingat yang baik  dengan berbagai unsur-
unsurnya yang bermacam-macam. 

Hal ini tentu saja jika pengetahuan yang terekam dalam otak jelas dan 
dalam bentuk yang bagus. Jika saya bertanya kepada Anda tentang rasa 
cabe merah maka Anda akan menjawab pedas, jika saya bertanya kepada 
Anda tentang warna langit maka Anda akan menjawab biru. Jawaban-
jawaban ini berdasarkan pengetahuan yang terekam dengan cara yang 
benar sehingga menghadirkannya kembali juga dengan cepat, yaitu 
membutuhkan seperseribu detik. 
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Sekarang wahai teman yang mengeluhkan kelupaan dan lemah 
ingatan, saya menyebutkan nama-nama para ilmuwan yang berhasil 
menemukan jangka waktu sebenarnya yang diperlukan untuk mengingat 
yang baik bukan untuk memaparkan pengetahuan ilmiah, tetapi saya 
menulisnya agar Anda mampu untuk mengingatnya dan mengingat nama 
rumah sakit tempat mereka melakukan aktivitasnya, nama kota tempat 
rumah sakit tersebut serta nama negaranya. 

Saya yakin bahwa Anda akan mudah mengingat bahwa para ilmuwan 
tersebut berbangsa Amerika, dan bisa jadi beberapa saat kemudian Anda 
ingat nama kota tempat mereka hidup, yaitu San fransisco. Tetapi saya 
yakin Anda sulit untuk mengingat nama rumah sakit dan nama dua orang 
dokter yang menemukan hakikat ilmiah tersebut. 

Oleh karena itu, saya mengajak Anda untuk mengulangi alinea tersebut 
sekali lagi dengan lebih konsentrasi pada saat membacanya agar Anda 
mampu untuk berpikir lebih cepat dan mengingat lebih banyak. 

Yakinlah wahai teman yang mengeluhkan kelupaan dan lemah ingatan, 
bahwa Anda mampu untuk mengingat kata-kata dan hakikat yang Anda 
ketahui atau Anda baca dengan sangat cepat. Inilah yang ditegaskan oleh 
DR. Libt dan DR. Vensin dalam riset mereka tentang masalah ini. Mereka 
mengisyaratkan bahwa pengamatan bisa sampai ke otak dalam seperseribu 
detik. Agar perpindahan dari apa yang Anda dengar atau Anda baca ke otak 
sadar Anda terjadi dengan baik pada umumnya membutuhkan waktu satu 
detik.          

Ada riset dan studi lain yang dilakukan oleh ilmuwan Amerika lainnya 
yang bernama DR. Panfild. Dalam studinya beliau menyatakan, kita semua 
terancam lupa dan lemah ingatan jika tidak terjadi penggiatan yang terus 
menerus bagi otak untuk mengingat. Pada kondisi tidak adanya penggiatan 
tersebut kita bisa kehilangan 50% dari setiap apa yang kita lihat dan kita 
dengar dalam jangka waktu 5 menit, dan sebelum berjalan satu jam 2/3 
dari yang kita dengar dan kita lihat dapat terhapus dari ingatan, kemudian 
pada hari berikutnya prosentase kehilangannya bisa mencapai 90%. 

Walaupun begitu, peneliti memberi isyarat bahwa kita tidak harus 
menghitung apa yang ada dalam ingatan kita dengan cara ini, karena 
unsur-unsur pengingatan telah melekat dalam otak tidak sadar dan 
mungkin untuk menghadirkan kembali beberapa bagian darinya pada saat 
diperlukan saja. 

Dan, sekarang dapat ditegaskan, bahwa kemahiran dalam mengingat 
dapat dikembangkan dan Anda dapat mengembangkan keahlian ini serta 
menambah kemampuan ingatan Anda dengan nisbat di atas 90% dalam 
setiap perkara yang ingin Anda hafal dan Anda jaga serta 
menghadirkannya kembali pada saat diperlukan. 

Terdapat cara strategi yang dapat secara efektif     membantu Anda 
untuk menguatkan kemampuan mengingat melalui cara perbaikan dan 
pengembangan daerah akal yang bertanggung jawab untuk mengingat, 
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salah satu strategi yang paling penting adalah mendorong untuk berpikir 
lebih cepat dan mengingat lebih banyak. 

Sekarang Anda bisa menulis daftar nama-nama teman laki-laki Anda 
dan Anda urutkan nama-nama tersebut sesuai dengan tinggi badan 
mereka. Apakah Anda ingat siapa yang lebih tinggi dari yang lainnya? 
Usahakan untuk mengurutkan daftar tersebut, jika tidak mampu apakah 
Anda bisa mengurutkannya berdasarkan berat badan yang Anda 
perkirakan bagi masing-masing mereka mulai yang terberat sampai yang 
teringan? 

Mungkin ini adalah latihan paling ringan untuk mengingat secara 
cepat (refleks) yang terkadang Anda sangat membutuhkannya, karena 
menghadapi pertanyaan yang dalam menjawabnya harus dengan 
mengingat secara cepat dan cermat. 

Anda –wahai teman yang mengeluhkan kelupaan dan lemah ingatan– 
dapat berkonsentrasi dan perhatian penuh ketika mendapatkan informasi 
atau pengetahuan penting dan detail, sehingga Anda dapat merekamnya 
dengan baik dalam otak. Ingatlah, bahwa Anda mampu melakukannya. Di 
antara hal yang diakui adalah, banyak orang yang menetapkan jam otaknya 
sehingga mereka dapat bangun pada waktu yang telah ditetapkan dalam 
otaknya pada hari berikutnya. 

Anda –wahai teman yang mengeluhkan kelupaan dan lemah ingatan– 
dapat mempergunakan cara yang sama untuk penguatan dalam otak Anda 
bagi pengetahuan yang lebih rumit sehingga Anda mampu mengingatnya 
kembali dengan baik. 

Yang dituntut untuk Anda kerjakan agar Anda berpikir lebih cepat dan 
mengingat lebih banyak adalah Anda harus memperkuat informasi atau 
pengetahuan dengan pemanasan akal, yaitu dengan cara pemusatan yang 
cermat dan perhatian penuh terhadapnya. Pemanasan ini akan menjadikan 
pengetahuan yang Anda rekam mengalahkan pengetahuan lain dan 
menjamin otak sadar Anda mampu untuk menghadirkannya kembali 
dengan cepat dan mudah. 

Dengan cara dan metode ini Anda akan mampu untuk berpikir lebih 
cepat dan mengingat lebih banyak. 

Bagaimana Anda Mengatasi Kekacauan Pikiran? 

Dalam banyak waktu, masing-masing kita ditimpa keletihan dan 
kekacauan pikiran, serta ketidakmampuan untuk konsentrasi. 

Sebenarnya –wahai temanku– halangan terbesar pada proses awal 
berpikir adalah berpikir itu sendiri, karena biasanya pada saat otak kita 
penuh dengan ribuan pikiran (masalah) liar yang tidak ada batasnya. 
Pikiran-pikiran ini mengganggu otak dan menjadikan konsentrasi dengan 
otak yang jernih sulit dilakukan. 
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Anda –wahai teman yang mengeluhkan kelupaan dan lemah ingatan– 
dapat mengatasi hal tersebut dengan mengikuti tips-tips sebagai berikut : 

- Duduklah dengan tenang, kemudian ambil waktu lima menit untuk 
bernafas dengan perlahan-lahan dan bersihkan otak Anda dari 
gangguan-gangguan eksternal. 

- Perintahkan otak Anda untuk konsentrasi dalam obyek yang Anda 
inginkan untuk diingat dengan baik dan berpikir tentangnya dengan 
penuh kesadaran dan kesungguhan. Bergiatlah dalam berpikir 
tentang hal itu dan ikuti salah satu metode berpikir yang sesuai 
dengan sesuatu yang ingin Anda ingat. 

Berpikir yang jelas terbagi menjadi lima jenis utama, yaitu : 

Pertama : Berpikir mantiqi (logis) 

Berdasarkan cara (satu + satu = dua) ia tidak lebih sulit dan lebih rumit 
dari proses pengarahan pertanyaan kepada Anda tentang sebagian hal, 
kemudian berusaha mengadakan jawaban logis dari pertanyaan-
pertanyaan tersebut. Berpikir logis membantu Anda untuk menghadirkan 
(mengingat) kembali pengetahuan, karena dengan mengingat kembali 
butuh ruang pengaitan atau perbandingan antara sesuatu, orang, sifat dan 
semua hal lainnya yang dicakup oleh otak kita. Kemudian hakikat-hakikat 
tersebut dikumpulkan dalam otak kita dan diletakkan dalam bank 
pengetahuan yang khusus pada akal. Secara ringkas Anda dapat 
mengatakan, bahwa berpikir dengan mantiqi (logis) menuntut Anda untuk 
melakukan hal-hal berikut : 

1. Mengajukan pertanyaan kepada diri Anda sendiri 

2. Mengumpulkan hakikat-hakikat yang berkaitan 

3. Membandingkan hakikat-hakikat yang terkumpul dan mengeluarkan 
sisi-sisi persamaan dan perbedaan di antaranya 

4. Biarkan hakikat-hakikat tersebut stabil. Semuanya  bersandar atas 
penggiatan ingatan. 

Kedua : Berpikir istiqra`i (hipotesis) 

Tujuannya adalah sampai pada suatu hasil (kesimpulan) umum setelah 
memperhatikan rangkaian hakikat-hakikat yang berkaitan dengan hasil 
(kesimpulan). Hanya saja satu-satunya cacat dalam metode berpikir ini 
adalah, jika hakikat atau perhatiannya salah atau tidak sempurna maka 
kesimpulan (hasilnya) juga akan salah. Begitu pula hasil-hasil yang sampai 
kepadanya melalui metode ini harus selalu diuji sampai mendapat 
kepastian akan kebenarannya serta harus selalu tunduk pada penelitian 
ulang. 

Ketiga : Berpikir istintaji (deduktif) 

Tujuannya adalah sampai pada suatu hasil (kesimpulan) setelah 
menelaah kata pengantar (premis-premis) yang tetap. Metode berpikir ini 
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mempunyai cacat yang sama dengan metode berpikir istiqra`i (hipotesis). 
Berpikir jenis ini akan baik jika premis-premisnya benar,  namun jika tidak 
benar maka hasilnya akan menjadi salah. Hal yang dibutuhkan dalam 
setiap jenis berpikir tersebut adalah ingatan yang bersih jauh dari 
gangguan.   

Keempat : Berpikir taswiri (deskriptif) 

Bentuk berpikir ini pada dasarnya bekerja untuk membangun 
pemahaman, kemudian mempergunakan pemahaman tersebut sebagai 
sarana simbolik bagi interaksi dengan dunia luar tempat hidup manusia. 

Kelima : Berpikir ta`ammuli (reflektif) 

Berpikir ta`ammuli atau disebut juga berpikir memecahkan masalah 
yang diarahkan pada tujuan-tujuan terbatas dan tertentu. Ketika kita 
mengarahkannya pada masalah tertentu, hal ini menuntut adanya sejumlah 
pengetahuan dan istijabat tertentu dengan tujuan untuk sampai pada 
pemecahan atas masalah tersebut.  Atau dengan makna lain yang lebih jelas 
yaitu, bahwa sesungguhnya berpikir ta`ammuli adalah ungkapan tentang 
aktivitas akal yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi 
manusia. 

Sebagian ahli ilmu jiwa menegaskan adanya sebab-sebab inti lainnya 
yang menyebabkan kekacauan pikiran dari waktu ke waktu, di antaranya 
yang terpenting adalah: 

1. Ketidakpahaman atas sebagian kata atau tidak adanya pengaruh kata 
tersebut, karena kosa katanya (yang disampaikan) asing bagi Anda; 
atau ketidakpahaman terhadap kejadian-kejadian yang sesuai dengan 
hakikatnya sehingga sulit menguasai dan memusatkannya dalam otak 
dan mengingatnya serta menghadirkannya kembali pada saat 
dibutuhkan. 

2. Keletihan, keguncangan atau ditimpa masalah yang mengambil 
banyak perhatian atau konsentrasi, sehingga perhatiannya terhadap 
pengetahuan atau kejadian lebih sedikit dari seharusnya. Akibatnya 
konsentrasi terhadapnya juga tidak sebagaimana mestinya. Dengan 
demikian maka pengetahuan atau kejadian tersebut menjadi kacau 
ketik dihadirkan kembali.  

3. Kondisi-kondisi buruk, baik kondisi udara, penerangan atau 
lingkungan. Ia merupakan hal-hal yang tidak terbesit dalam hati 
seorang pun, padahal hal ini merupakan faktor yang dapat 
mempengaruhi dalam ingatan dan kemampuan kita untuk mengingat 
dan mengatasi kelupaan. 
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Bagaimana Anda Menghadirkan 
Kembali Pengetahuan Anda  

dengan Mudah? 

Banyak di antara kita yang menganggap sangat sulit untuk 
menghadirkan kembali pengetahuan yang telah dihasilkan oleh otak 
dengan berbagai cara (pendengaran, bacaan dan penglihatan). 
Perkara ini yang menjadikan kita untuk membagi antara orang yang 
mempunyai ingatan kuat dengan orang yang mempunyai ingatan 
lemah. 

Sekelompok ahli ilmu jiwa menegaskan bahwa ingatan mempunyai tiga 
unsur utama, yaitu penyerupaan (tamatsul), penjagaan dan penghadiran 
kembali. 

Adapun penyerupaan, sesungguhnya ketika kita dituntut untuk 
mengingat suatu kejadian atau perkara tertentu, maka hal tersebut 
mengharuskan kita untuk memperserupakannya dalam otak kita. 

Penyerupaan diukur berdasarkan jumlah yang tersimpan langsung 
setelah proses belajar atau mengetahui sesuatu. Dari sini kita dapati, bahwa 
penyerupaan sangat berkaitan erat dengan kecerdasan. 

Sedangkan penjagaan harus kita laksanakan setelah  kita melaksanakan 
aktivitas menyimpan pengetahuan, hakikat atau kejadian tersebut dalam 
kantong ingatan dalam jangka waktu tertentu yang menjaminnya tetap 
kokoh dan bertahan. Penjagaan diukur sesuai dengan kemampuan 
penjagaan tentang pengetahuan dalam kantong otak, dan derajatnya 
diukur sesuai dengan nisbat perpersen untuk mengetahui kemampuan 
untuk mengingat. 

Hal yang telah teruji secara ilmiah bahwa kondisi penjagaan ini 
berkaitan langsung dengan faktor-faktor  tertentu. Ia tidak punya korelasi 
yang kuat dengan kecerdasan, tetapi ia terpengaruh oleh kondisi-kondisi 
psikologi yang berubah dan menimpanya seperti kelelahan dan gangguan 
kesehatan. 

Begitu pun dengan faktor-faktor emosi juga berpengaruh besar atas 
proses kerja penjagaan sebagaimana pada kondisi-kondisi marah, takut, 
gelisah dan guncangan jiwa. 

Tahap terakhir dari proses mengingat adalah menghadirkan kembali. 
Kita akan dengan mudah menghadirkan kembali pengetahuan, posisi, atau 
hal-hal yang ingin kita ingat ketika dua tahap sebelumnya (penyerupaan 
dan penjagaan) terealisasi dengan baik.  Sesuai dengan kadar dua tahap 
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itulah proses mengingat dan menghadirkan kembali dapat terealisasi, 
dengan syarat kondisi kejiwaan dan emosi pada saat menghadirkan 
kembali dalam keadaan kondusif. Hal ini terkadang tidak diperhatikan oleh 
sebagian kita, sehingga setiap kita mengingat sesuatu pada saat kondisi 
yang kacau dan gelisah.  

Hal aneh yang ditetapkan oleh ahli ilmu jiwa adalah, bahwa ada 
perbedaan yang sangat jelas antara menghadirkan kembali dan ta’arruf 
(mengenal). Menghadirkan kembali merupakan proses yang lebih rumit 
dan lebih sedikit kejumudan (asli)nya. Hal itu karena kadar yang disimpan 
dalam kantong ingatan pada umumnya lebih tinggi pada kondisi ta’arruf 
daripada kondisi menghadirkan kembali. 

Para ilmuwan tersebut menegaskan, proses menghadirkan kembali 
bersifat efektif ketika jernih  secara khusus, karena realitas kehidupan yang 
kita lalui bersama problematika dan kerumitannya tidak memberikan 
kepada kita kemampuan untuk menghadirkan kembali dalam bentuk yang 
cermat sebagaimana kita kehendaki. Sebagaimana mereka menunjukkan 
adanya hubungan yang kuat antara menghadirkan kembali dengan 
kecerdasan. 

Dan, saya katakan –wahai teman–, bahwa manusia mempunyai batasan 
yang tetap dan kekuatan yang terbatas dalam mengingat. Ia tidak mampu 
untuk memperluasnya atau bekerja untuk memperdalamnya kecuali 
dengan belajar dan menggiatkan otak dan ingatan. Oleh karena itu, 
lakukanlah selalu penggiatan otak Anda dan mendinamiskannya serta 
melatihnya untuk menguasai kadar yang lebih besar dari pengetahuan, 
kemudian menyimpan dan menghadirkannya kembali. Latihan ini adalah 
merupakan sarana yang paling kuat untuk mengatasi kelupaan dan lemah 
ingatan. 

Hati-hati terhadap ingatan yang menyimpang pada saat menghadirkan 
kembali pengetahuan. Hal ini sering terjadi jika kita berusaha 
menghadirkan kembali pada waktu yang tidak tepat, yaitu pada waktu 
kondisi kejiwaan tidak tenang atau mengeluhkan berbagai gangguan 
kesehatan baik kejiwaan maupun jasmani. 

Hal tersebut dapat kita lihat jelas ketika kita gagal dalam menghadirkan 
kembali kejadian kecelakaan mobil yang ada di depan kita. Peristiwa itu 
terjadi pada saat kondisi kejiwaan kita sedang kacau yang menjadikan 
kesempatan besar dalam ingatan kita, sehingga mendorong kita kepada 
penyimpangan pada saat mengingat kejadian tersebut. 

Terkadang kita lebih cenderung untuk membayangkan suatu peristiwa 
secara tidak benar sesuai dengan penglihatan kita, bukan sesuai dengan 
realitas yang terjadi. Sehingga bersamaan dengan perjalanan waktu 
pengetahuan dari bayangan tersebut akan menyimpang, namun 
penyimpangan ini tidak menghapusnya dari ingatan akan tetapi tetap ada 
pada kejadian yang sebenarnya. 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  65

Sekelompok ahli jiwa mengisyaratkan bahwa ingatan tunduk kepada 
proses penyusunan yang baik yang seiring dengan faktor-faktor kejiwaan 
manusia. 

Oleh karena itu Anda harus menghadirkan kembali pengetahuan Anda 
pada saat kondisi kejiwaan Anda tenang dan Anda mampu memperoleh 
ingatan sesuai dengan realitas sebenarnya sebagaimana terjadi bukan 
ingatan yang Anda inginkan. Terkadang kita berhadapan dengan suatu 
kejadian sedang kita dalam kondisi kacau sehingga kita menyusun kembali 
bagian-bagian kejadian tersebut, menguraikan dan menyimpannya secara 
lemah, terkadang lupa atau berusaha melupakannya. 

Oleh karena itu, ketenangan jiwa dan kestabilannya  merupakan salah 
satu faktor utama yang membantu Anda  untuk menghadirkan kembali 
pengetahuan dengan mudah.         

Bagaimana Cara Menguatkan Kemampuan Anda Untuk 
Memperhatikan Dengan Teliti 

“Apakah Anda ingat pemuda yang memakai kemeja putih yang 
berbicara dengan sangat lancar dan penuh percaya diri itu?” 

Pertanyaan ini sering saya tanyakan kepada salah seorang teman dekat 
saya dan jawabannya adalah bahwa dia tidak mampu mengingat dengan 
detail apa yang dipakai oleh seseorang, dia hanya mengingat secara ringkas 
pembicaraan yang diucapkan oleh orang-orang di depannya. Berarti dia 
menderita lemah ingatan dan kelupaan. 

Tentu jangan Anda gelisah! Sesungguhnya Anda mampu untuk 
menguatkan kemampuan Anda dalam pengamatan yang detail. Perkara ini 
hanya membutuhkan konsentrasi, tidak lebih dari itu.    

Mulai sekarang Anda bisa melatih diri Anda untuk memperhatikan 
orang-orang yang Anda jumpai dan Anda bergaul dengan mereka. Mulai 
sekarang lihatlah dengan baik raut wajah orang yang ada di hadapan Anda 
dan pusatkan raut wajah tersebut dalam ingatan Anda.  Mulai sekarang 
perhatikan postur tubuh orang-orang yang berjumpa dengan Anda, 
perhatikan pakaiannya dengan cermat dan dengarkan baik-baik dari gaya 
bicaranya, cara memberi isyarat dan intonasi suaranya. Maka pada saat itu 
Anda akan mengetahui hal-hal baru yang belum terbesit dalam hati Anda, 
karena Anda belum memperhatikannya. Kemudian kaitkan hal tersebut 
dengan nama mereka. Dengan demikian Anda tidak akan ingat pemakai 
baju kuning saja tetapi juga ingat nama, raut wajah, ungkapan dan 
pembicaraannya secara cermat. Semua itu hanya karena konsentrasi dan 
pemberian perhatian kepada sesuatu yang ingin direkam dalam ingatan. 

Berlatihlah dengan baik untuk merekam nama diiringi dengan raut 
wajah, sikap, pakaian, isyarat-isyarat dan hal-hal lainnya yang selalu 
menyertai kepribadian pemilik nama. 
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Di antara keajaiban yang kita saksikan bahwasanya kita tidak pernah 
mendengar tentang seseorang yang berkata, dia ingat nama seseorang 
tetapi tidak ingat wajah atau posturnya. Tetapi yang selalu kita dengar 
adalah, “Saya ingat wajah Anda tetapi tidak ingat di mana kita bertemu 
atau kapan, atau bahkan nama Anda.” 

Untuk menguatkan ingatan, maka Anda harus memperbaiki 
kemampuan dalam menghafal nama yang mengaitkan dengan gambar dan 
kejadian. 

Yakinlah, bahwa dengan cara pengembangan kemampuan Anda dalam 
memperhatikan secara cermat dan mengaitkannya  dengan nama dan 
kejadian, maka akal Anda akan memberi kemampuan dalam mengingat 
nama dan kata-kata pemiliknya, gerakan-gerakannya yang khas serta 
pakaian dan postur mereka. 

Sekarang Anda dapat melatih ingatan Anda untuk memusatkan 
perhatian. Ingatlah, tiga orang teman Anda yang selalu Anda lihat dan 
berusahalah untuk konsentrasi pada otak Anda, apa warna mata mereka 
masing-masing? Apa ciri-ciri khas pada wajah mereka? Dan apa warna 
baju yang mereka pakai pada saat terakhir Anda bertemu dengan mereka? 
Berusahalah untuk memusatkan perhatian pada telinga, bagaimana ukuran 
dan bentuknya? Pada hidung, bagaimana ukuran dan bentuknya, serta 
bagaimana mereka tampak jika dilihat dari samping? Pada rambut, 
bagaimana warnanya, panjangnya serta bagaimana kalau disentuh, apakah 
halus, kasar atau keriting? 

Jika Anda belum berhasil mengingat secara detail pada uji coba yang 
pertama, maka ambillah kesempatan pada saat Anda melihat mereka dan 
pusatkan pada semua yang Anda usahakan untuk mengingatnya, kemudian 
rekam dalam ingatan dan mengulanginya kembali. 

Bantulah diri Anda dalam latihan menguatkan perhatian dan 
menggiatkan ingatan dengan konsentrasi pada raut wajah dan pakaian 
orang-orang yang berinteraksi dengan Anda. Berusahalah untuk mengingat 
semua perinciannya setelah mereka pergi dari hadapan Anda. Latihlah diri 
Anda atas hal itu dan kemudian berilah penilaian. Usahakan agar nilai 
Anda terus bertambah setiap hari. 

Anda dapat mengambil bantuan dengan metode daftar berkolom yang 
membantu Anda untuk konsentrasi dan mengingat. ini adalah cara 
termudah, yaitu Anda dapat meletakkan daftar nama-nama teman Anda, 
keluarga atau pengetahuan yang Anda ingin menguji kemampuan Anda 
dalam mengingatnya pada kolom pertama. 

Kolom kedua Anda khususkan untuk menggambarkan ciri-ciri mata 
masing-masing dari segi warna (hitam, biru, dll.) 

Anda dapat mempergunakan kolom ketiga untuk menggambarkan ciri-
ciri mulut (lebar, sempit, biasa, dll), kolom keempat untuk warna rambut 
(hitam, merah, putih, dll) 
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Demikian seterusnya, Anda dapat meneruskan dalam kolom-kolom 
isian berikutnya yang berisi ciri-ciri khusus bagi masing-masing. Jika setiap 
kolomnya bertambah banyak, maka hal tersebut menunjukkan perhatian 
Anda semakin cermat terhadap mereka. 

Anda dapat menguji latihan untuk penguatan perhatian Anda dengan 
salah satu permainan harian, yang dengannya Anda dapat menggiatkan 
ingatan dan kemampuan Anda untuk memperhatikan. 

Sekarang juga cobalah! Saya percaya bahwa Anda akan berhasil, dan 
pendapat Anda tentang ingatan Anda akan berubah. Anda akan menjadi 
lebih banyak perhatian, lebih teliti dan lebih mampu untuk mengingat 
daripada sebelumnya. 

Banyak sekali latihan yang secara efektif dapat membantu Anda untuk 
menguatkan kemampuan dalam memperhatikan sesuatu dengan teliti. 

Sekarang Anda dapat melihat jam dan memasang bel bekker (bel 
peringatan) bekerja persis 10 menit lagi sejak saat ini, yaitu waktu yang 
cukup bagi Anda untuk melakukan latihan agar memperhatikan (sesuatu) 
secara teliti.  

Soal pertama: Di antara lima kata berikut, mana yang merealisasikan 
perbandingan lebih baik jika kita katakan, bahwa segi persamaan antara 
sampan kecil dengan air adalah seperti segi persamaan antara pesawat 
terbang dengan:  

1. matahari 

2. bumi 

3. air 

4. udara 

5. pohon 
Soal kedua: Di antara lima hal berikut, mana yang paling sedikit 

persamaannya dengan empat hal lainnya: 

1. anjing 

2. mobil 

3. kucing  

4. burung  

5. ikan 
Soal ketiga: Di antara lima bentuk berikut, mana yang paling sedikit 

persamaannya dengan empat bentuk yang lain: 

1. 5 
2. +  

3. g 

4. n 

5. r 
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Soal keempat: Di antara bilangan berikut, mana yang tidak termasuk 
dalam rangkaian bilangan yang dibangun  oleh angka-angka yang lain: 

1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13 
Soal kelima: Di antara lima hal berikut, mana yang paling sedikit 

persamaannya dengan empat hal lainnya: 

1. nikel 

2. timah 

3. perunggu 

4. besi 

5. tembaga 
Soal keenam: Di antara huruf-huruf latin berikut, mana yang paling 

sedikit persamaannya dengan huruf latin lain berikutnya: 

1. N 

2. A 

3. V 

4. H 

5. F 
Soal ketujuh: Di antara lima hal berikut, mana yang paling sedikit 

persamaannya dengan empat hal lainnya: 

1. kamus 

2. biografi 

3. mu’jam 

4. taqwim (buku penanggalan) 

5. dalil (buku petunjuk) 
Soal kedelapan: Di antara huruf-huruf Arab berikut, mana yang paling 

sedikit persamaannya dengan empat huruf yang lain: 

 و .1
  ن .2
  د .3
  ق .4
 ع .5
Soal kesembilan: Di antara lima kata berikut, mana yang merealisasikan 

perbandingan lebih baik jika kita katakana, bahwa segi persamaan antara 
telapak kaki dan betis adalah seperti segi persamaan antara lengan dengan:  

1. siku tangan 

2. piano 

3. jari 

4. jari telunjuk 
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5. lengan 
Soal kesepuluh: Di antara lima hal berikut, mana yang paling sedikit 

persamaannya dengan empat hal lainnya: 

1. gram 

2. liter 

3. uqiyah 

4. ons 

5. qirath 
Sekarang Anda dapat mengetahui jawaban-jawaban yang benar 

sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat soal, yaitu: 

Jawaban soal pertama : (4) udara, karena sampan kecil berpindah-
pindah di air dan dapat dipersamakan dengan perpindahan pesawat 
terbang di udara. 

Jawaban soal kedua : (2) mobil, karena yang lain merupakan makhluk 
hidup, sedangkan mobil bukan makhluk hidup. 

Jawaban soal ketiga : (4) lingkaran, karena semua bentuk yang lain 
tersusun dari potongan-potongan lurus, sedang lingkaran merupakan garis 
yang melingkar. 

Jawaban soal keempat : (10), karena rangkaian bilangan tersebut 
merupakan rangkaian bilangan ganjil dan dimulai dari nomor 1 hingga ke 
atas, sedangkan bilangan 10 adalah bilangan genap, tidak termasuk dalam 
rangkaian tersebut.   

Jawaban soal kelima : (3) perunggu, karena barang tambang yang lain 
merupakan barang tambang sederhana sedangkan perunggu merupakan 
barang tambang campuran. 

Jawaban soal keenam : (3) V, karena semua huruf lainnya tersusun dari 
tiga garis, sedang V hanya tersusun dari dua garis.  

Jawaban soal ketujuh : (2) biografi, karena semua buku yang lain 
merupakan jenis-jenis mu’jam (kamus) yang tersusun secara berurutan, 
sedangkan biografi merupakan ungkapan dari kisah hidup seseorang. 

Jawaban soal kedelapan : (1) و, karena huruf-huruf lainnya merupakan 
huruf sakinah sedangkan و huruf ‘illah. 

Jawaban soal kesembilan : (5) lengan, karena telapak kaki bersambung 
dengan betis dan tangan bersambung dengan lengan. 

Jawaban soal kesepuluh : (2) liter, karena yang lain merupakan 
timbangan /ukuran berat, sedang liter merupakan ukuran bentuk. 

 Demikianlah wahai teman, bahwa perkara ini membutuhkan 
konsentrasi dan kekuatan dalam menelaah serta pengetahuan yang 
mencukupi dan tersimpan dalam otak Anda. 
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Bagaimana Melipatgandakan 
Kemampuan Anda Untuk Mengingat 

Apakah Anda tahu –wahai teman yang mengeluhkan kelupaan dan 
lemah ingatan– bagaimana Anda melipatgandakan kemampuan otak 
Anda untuk mengatasi keluhan tersebut? 

Tidak ada alternatif lain di hadapan anda kecuali mengembangkan otak 
dengan mempergunakan semua kemampuan otak Anda sepanjang waktu. 
Pada saat itu Anda dapat dengan mudah mengingat kejadian-kejadian, 
nomor-nomor, nama-nama, tanggal-tanggal dan pembicaraan secara 
sempurna. Kemudian Anda juga mampu untuk meringkasnya secara efektif 
dan memahami materi-materi yang rumit. 

Semua itu dengan mengharuskan diri Anda untuk mengaktifkan 
kekuatan yang tidak dipergunakan dari akal Anda untuk melakukan 
aktivitas yang ada manfaatnya. 

Sebagian ahli ilmu jiwa menegaskan, bahwa hanya dengan 
menambahkan penggunaan kemampuan akal yang selama ini tidak 
dipergunakan, Anda dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk 
memahami, menguasai, dan konsentrasi untuk menguasi semua perkara 
serta memungkinkan untuk mendapat keahlian baru secara spontan. Anda 
dapat mengingat semua ungkapan penting yang dilontarkan oleh 
pembicara kata per kata, serta dapat membuka lembaran-lembaran 
pengetahuan penting dan rumit dalam beberapa menit. 

Yakinlah wahai teman, bahwa peningkatan kemampuan akal Anda 
pada masa sekarang tidak dianggap sebagai tipuan dari tipuan-tipuan 
elektronik yang dilakukan oleh komputer atau yang sampai kepada kita 
melalui internet, tetapi ia merupakan suatu keharusan hidup. Masyarakat 
sekarang telah berada di bawah bayang-bayang globalisasi yang bercirikan 
persaingan bebas, teknologi tinggi dan intensitas informasi tinggi. Kekuatan 
akal menjadi pintu gerbang utama untuk meraih prestasi, profesi dan diri. 

Dalam era ini, memaksa kita untuk mengembangkan kemampuan otak 
kita khususnya mengingat lebih banyak dari waktu-waktu yang telah lalu. 
Tidak ada tempat bagi orang yang gagal dalam mempergunakan 
kemampuan akal yang telah diberikan padanya. 

Usaha-usaha ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan baik Barat 
maupun Timur selama dua dasawarsa terakhir telah merealisasikan hasil 
yang mencengangkan. Hasil penemuan-penemuan tersebut menguatkan 
pendapat bahwa kemampuan akal kita dapat ditingkatkan dan 
kemungkinan peningkatan tersebut sampai tiga kali lipat. Dengan 
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demikian, secara otomatis kemampuan kita untuk mengingat dan 
mengalahkan kelupaan menjadi berlipat ganda. 

Sebagian ilmuwan mengisyaratkan, dengan kelipatgandaan 
kemampuan akal tidak memerlukan usaha tambahan. Pernyataan ini benar 
walaupun tampaknya menimbulkan keraguan. 

Yakinlah wahai teman, bahwa dengan menemukan metode ilmiah yang 
sederhana dan ringkas yang membantu Anda untuk berkonsentrasi dan 
mengatasi kelupaan, metode yang menjadikan Anda dapat 
melipatgandakan kemampuan akal serta dapat mempergunakannya secara 
berlipat, maka sesungguhnya hal tersebut tidak memerlukan usaha keras 
dari Anda. Karena Anda dengan mudah belajar bagaimana 
mempergunakan akal secara lebih efektif yang merealisasikan hasil yang 
berlipatganda, tanpa penambahan sedikit pun energi otak jika 
dibandingkan dengan sebelumnya. 

Ini bukan hanya sekadar teori tetapi hasil uji coba yang dilakukan oleh 
para ilmuwan terhadap otak dan direkam oleh grafik listrik. Grafik tersebut 
menjelaskan bahwa, energi yang dikeluarkan oleh manusia dalam 
membuat coretan-coretan secara acak yang tidak serius sama dengan 
energi yang dipergunakan dalam melukis papan seni yang indah.   

Mungkin satu-satunya pelajaran dari uji coba yang dilakukan oleh 
pakar otak dan saraf DR. Alan Givenz yang mempergunakan alat delapan 
cannel untuk merekam gelombang listrik otak para seniman pada saat 
mereka serius dalam melukis di papan. Begitu juga dia merekam orang-
orang yang melukis dengan bentuk seadanya tanpa tujuan. Hasilnya adalah 
tidak ada perbedaan dalam jumlah energi otak yang direkam oleh alat ini 
dengan dua kelompok orang tersebut. Hal ini menunjukkan dengan sangat 
jelas bahwa energi yang dikeluarkan untuk hal yang tidak ada faedahnya, 
sama dengan energi yang dipergunakan dalam menghasilkan kerja yang 
indah. Oleh karena itu, lebih baik bagi kita untuk menghasilkan pekerjaan-
pekerjaan yang bernilai. 

Walau bagaimana pun keluhan Anda atas kelupaan dan lemah ingatan, 
Anda dapat melipatgandakan kemampuan akal Anda. 

Anda dapat meningkatkan ingatan Anda secara efektif dengan 
melakukan konsentrasi dan fokus secara langsung  atas pengetahuan yang 
ingin Anda jaga dan hafal dalam ingatan Anda, kemudian mengulang-
ulangnya secara terus menerus. 

Yakinlah teman, bahwa akal Anda lebih kuat dari komputer. Ia belajar 
secara spontan program apa saja yang Anda masukkan kepadanya. Ia 
mampu mengingat semua yang telah diucapkan padanya dan membaca 
penjelasan dari mana sumber-sumbernya tanpa ada usaha yang berat, 
kemudian ia menyusun dan menghadirkan kembali penjelasan tersebut 
dengan segera ketika diminta. 
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Walaupun demikian, ahli komputer menegaskan, langkahnya masih 
jauh agar dimungkinkan menemukan komputer yang kemampuannya 
menyamai akal manusia. 

Mungkin Anda lebih membenarkan lagi informasi tersebut ketika Anda 
mengetahui bahwa kita semua secara umum mempergunakan hanya 10% 
saja dari kemampuan otak kita, sedang 90% dari kemampuan tersebut tidak 
difungsikan tanpa digunakan sama sekali. Walaupun para ilmuwan 
akhirnya mampu menetapkan kesalahan pengetahuan yang telah tersebar 
tersebut, dan menegaskan bahwa kita secara umum mempergunakan 1% 
saja dari kemampuan otak kita, sedang 99% tidak difungsikan. Maka hal 
inilah yang menuntut kita semua baik kita mengeluhkan kelupaan dan 
lemah ingatan maupun tidak untuk melakukan aktivitas mengembangkan 
ingatan kita secara harian dan menggiatkannya sesuai kemampuan. 

Cara-cara Paling Baik Dalam Mengukur Ingatan 

Apakah benar kita selalu mengingat apa yang ingin kita ingat dan 
sebaliknya, kita selalu lupa atas apa yang tidak ingin untuk kita ingat? Dan 
apakah ingatan kita selalu memenuhi keinginan kita? 

Jika perkaranya seperti itu, maka sungguh kita ingin mengalahkan 
kelupaan dan lemah ingatan dan berharap untuk merealisasikan keinginan 
kita sekarang juga dan bukan sebentar lagi. 

Sebagian ahli ilmu jiwa menegaskan pentingnya keinginan dalam 
merealisasikan kemampuan yang tinggi  untuk mengingat, menguasai dan 
menghadirkan kembali kejadian-kejadian dan informasi dari ingatan pada 
saat diminta. 

Mereka berpendapat bahwa faktor internal diri, perhatian khusus 
seseorang, emosi, perasaan dan tingkat pendidikan, semua merupakan 
faktor-faktor yang bisa membantu penguatan ingatan dan membebaskan 
diri dari lupa. Mereka juga menegaskan, pelajar yang merasa lebih 
cenderung kepada seorang penyair tertentu akan berhasil mencapai nilai 
lebih tinggi dalam menghafal dan menguasai puisi-puisi penyair tersebut 
dibanding dengan penyair lainnya yang tidak dia sukai. 

Inilah yang ditegaskan, kecenderungan seseoarang yang positif 
terhadap suatu materi yang dipelajari dan kecintaan kepadanya dapat 
menambah kemampuannya untuk mengingat apa yang dipelajari dengan 
lebih cepat daripada sikapnya yang negatif. 

Dalam kondisi yang tidak adanya keinginan, maka tidak mungkin 
mengingat sesuatu dengan cermat dan detail, karena dalam hati kita tidak 
ingin untuk mengingatnya, dan jika kita mengingatnya maka cepat sekali ia 
larut dan lupa. 

Tinggal satu pertanyaan yang sangat penting yang selalu membayangi 
kita semua untuk memastikan kadar sesuatu yang kita ingat dibanding 
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dengan yang kita lupa, yaitu pertanyaan apakah mungkin kita dapat 
mengukur ingatan?     

Para ilmuwan jiwa telah berkumpul dalam metode ilmiah yang 
disatukan untuk mengukur ingatan yang berpedoman atas tiga cara utama, 
yaitu: 

Cara pertama : dinamakan cara mengulang 

Ujian pengukuran ingatan dengan melakukan proses mengulang 
kembali dalam standar waktu. Seperti kita meminta orang yang diuji untuk 
menghafal sebagian bait puisi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian 
kemampuan pelajar untuk mengingat bait-bait puisi tersebut diuji setelah 
melalui beberapa waktu lamanya. 

Cara kedua : dinamakan cara mengenal 

Yaitu cara yang berpedoman pada pemberian pertanyaan-pertanyaan 
tertentu tentang sesuatu yang kita minta dari seseorang yang diuji 
pengetahuannya secara mendetail. Atau diajukan padanya pertanyaan-
pertanyaan tentang teks tertentu dengan menghafalnya dan mengingatnya, 
kemudian mengukur tingkat kebenaran dan kesalahannya dalam 
menjawab. 

Cara ketiga : dinamakan cara belajar kembali 

Yaitu dengan mengajari seseorang yang ingin kita uji dengan sesuatu 
kemudian dia diminta untuk mengulangi apa yang telah diterimanya. 

Tiga cara ini berbeda-beda tingkat sensitifitasnya. Ternyata dengan cara 
mengulang dapat memberikan kita ketelitian yang paling rendah dalam 
menguji ingatan. Sedangkan cara kedua (ta’arruf) dapat memberikan bobot 
yang lebih teliti dan dianggap sebagai cara yang terbaik dalam mengukur 
kemampuan manusia untuk mengingat. 

Berdasar keinginan Anda untuk mengingat, Anda dapat mengenal 
secara yakin dan teliti sejauhmana perbaikan kemampuan Anda untuk 
mengingat dengan menggunakan cara kedua di antara cara-cara 
mengukur ingatan di atas, yaitu cara ta’arruf (mengenal) yang mana 
dengannya Anda dapat mengetahui kadar ingatan Anda terhadap sesuatu 
serta kemampuan untuk menguasainya dalam otak Anda. 

Bagaimana Anda Mengingat yang Telah Lalu? 

Di antara hal yang tidak ada keraguan di dalamnya adalah bahwa 
kemampuan kita untuk mengingat dan mengatasi kelupaan berdasar -pada 
derajat pertama dan akhir- pada kemampuan otak untuk menemukan dan 
merekam serta mengulang kembali secara baik, ketika kondisi yang 
mendukung hal itu terpenuhi. 

Ingatan, dalam pemahaman ilmu jiwa modern adalah tempat 
penyimpanan atau gudang yang di dalamnya manusia  menyimpan semua 
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gambaran sosial, kebiasaan dan sesuatu yang lewat di hadapan 
khayalannya dalam kehidupannya yang selalu hadir. 

Ada sebagian ilmuwan yang dalam mengobati kekacauan kejiwaan 
bersandar pada ingatan si pasien untuk megetahui gaya hidupnya dan 
sebab-sebab tersembunyi atas keluhannya  melalui kenangannya yang 
lama, kemudian membandingkannya  dengan hal-hal lain yang diingat 
oleh pasien. Dengan pedoman bahwa jika pasien dengan akal dan 
ingatannya kembali kepada masa lalu, maka tidak ragu lagi bahwa apa 
yang diingatnya merupakan perkara-perkara yang penting dari sisi emosi 
kejiwaan dan perilaku sosialnya. Hal ini menjelaskan atas urgensi ingatan 
sebagai rujukan yang mendetail bagi kehidupan manusia. 

Para ilmuwan mengisyaratkan adanya dua jenis ingatan pada diri kita 
masing-masing, di antaranya: Ingatan sadar yaitu, ingatan yang manusia 
dapat mengingatnya dengan mudah, dan ingatan tidak sadar, yaitu ingatan 
yang manusia tidak mampu mengingatnya dengan mudah karena banyak 
sebab, di antaranya keinginan atau kebenciannya dalam hal itu. Sebagian 
manusia jika ditanya tentang suatu hal tertentu dari kenangan masa 
lalunya maka mereka dapat mengingatnya dengan mudah, jika kenangan 
tersebut menyenangkan dan membahagiakan mereka. Tetapi mereka tidak 
dapat mengingat sedikit pun darinya jika kenangan tersebut tidak 
menyenangkan atau menyedihkan mereka. 

‘ala kulli hal kita hendaknya mengakui bahwa ingatan terhadap masa 
lalu mempunyai peran penting dalam kehidupan kita. 

Agar Anda selalu dalam kondisi ingatan yang kuat tanpa ditimpa 
kelupaan, maka Anda harus sehat, baik  jasmani maupun rohani. Di antara 
sesuatu yang tidak diragukan lagi, adalah bahwa tubuh manusia dan 
kejiwaannya merupakan mediator terhadap hal-hal yang ingin 
dilakukannya, yang berpengaruh padanya serta hal-hal yang terpengaruh 
darinya. Setiap kita mempengaruhi dan terpengaruhi. Jasmani dan rohani 
Anda hanyalah merupakan alat transportasi yang disandarkan pada 
keduanya sebagai peran pengumpulan informasi atau pengetahuan, 
gerakan sesuatu dan memindahkannya kepada alat tertentu. Dari sudut 
pandang ini, jasmani dan rohani manusia menduduki posisi sentral dalam 
proses pengambilan. Otak manusia memenuhi rangsangan yang muncul 
dari hal-hal yang mengelilinginya. Pemenuhan rangsangan ini sangat 
rumit dan bermacam-macam sesuai dengan jumlah alat-alat penemuan 
dan watak proses yang mempersiapkan otak untuk menyimpan perbuatan 
masa lalu. 

Salah seorang ahli ilmu jiwa, Henry Ferguson memberikan urgensi yang 
sangat besar bagi indra manusia dalam proses mengingat dan kemampuan 
untuk lupa. Beliau  mengatakan, “Gambar yang kita lihat di hadapan kita 
semuanya tidak jelas, tetapi akan jelas jika manusia membuka indranya 
untuk mengambilnya. Dan dia tidak akan memperoleh apa-apa jika 
menutup indranya.” 
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Sebagian ahli ilmu jiwa menegaskan, bahwa ingatan yang sehat 
mengharuskan alat pengingat yang sehat dan lentur. Oleh karena itu anak-
anak dapat menghafal dan mengulanginya dengan mudah, berbeda dengan 
orang tua, karena kelenturan anggota sarafnya menurun. Begitu pula 
dengan orang yang sakit tidak akan mampu untuk menggunakan 
ingatannya dengan derajat yang sama pada saat kondisi sehat. 

Sebenarnya, wahai teman, ketika memejamkan mata, kita sekarang 
dapat membayangkan hal-hal yang ada di sekitar kita. Pembayangan atau 
pengingatan tersebut sesuai dengan kondisi fisiologi yang menjadikan 
tubuh dengan semua organnya memutar dalam pembayangan. Hanya saja 
pembayangan tidak pasti, karena manusia mengembalikan sesuatu 
sebagaimana kondisi riil (sama) pada masa lalu. 

Sebenarnya sesuatu yang kita rasa atau kita ketahui di hadapan kita 
maka itulah yang berpengaruh dalam indra kita dan dalam susunan saraf 
otak kita. Pengamatan kita atas suatu perkara tidak selalu tergambar dalam 
bentuk aslinya, tetapi ia merupakan karangan otak atas sesuatu tersebut. 
Oleh karena itu pengamatan kita terhadap sesuatu harus jelas. Begitu pula 
dengan kondisi kesehatan jasmani dan kejiwaan kita juga harus baik. Agar 
kita dapat mengambil kejadian-kejadian dan merekamnya dalam otak kita 
dengan cara yang jelas dan kokoh, sehingga mudah menghadirkannya 
kembali pada saat dibutuhkan tanpa ada gangguan. 

Proses mengingat dan menghadirkan kembali pengetahuan bukanlah 
proses kerja alat murni sebagaimana disangka oleh sebagian orang. Garis 
pertemuan gambar dalam otak dan kemudian menuju pusat pengamatan, 
bentuk gerakannya sama dengan proses penerimaan telegram melalui alat 
identifikasi. 

Organ-organ otak kita dengan semua alat dan sarananya termasuk 
sebagai faktor langsung dalam aliran pembayangan dan memberikan 
saham secara efektif dalam menggambar garis-garis besar untuk 
membayangkan dzatnya. 

Sebagian ilmuwan menegaskan bahwa jika pengamatan eksternal 
menyebabkan penggambaran garis-garis besar bagi bentuk yang ingin 
diingatnya, maka ingatan dalam mengarahkannya ke titik pusat merupakan 
pengamatan internal. Titik pusat tersebut merupakan tempat bertemunya 
gambar-gambar lama yang ada kemudian menciptakannya lagi sebagai 
pengamatan. Jika gambar yang tersimpan atau diingat tidak mampu untuk 
menutup setiap interaksi gambar yang teridentifikasi, maka ia mengirim 
peringatan kepada bagian dalam otak agar membantunya dengan 
perincian-perincian anggota yang gelap. Proses  kerja ini bisa berlangsung 
terus hingga tidak ada batasnya. Mungkin inilah sebabnya bahwa kita 
semua terkadang lupa terhadap sesuatu atau kenangan masa lalu, tetapi 
kemudian ketika kita memusatkan konsentrasi, kita dapat mengingatnya 
kembali sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, konsentrasi sangat penting 
untuk mengingat yang telah lalu. 
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Berdasarkan proses ini dan dengan menggunakan konsentrasi, maka 
dapat dikatakan bahwa ingatan dapat memperkuat pengamatan dan 
memperkayanya. Begitu juga pengamatan berperan penting dalam 
menumbuhkembangkan ingatan dan memperkuatnya. Oleh karena itu kita 
harus bisa mengidentifikasi perkara yang telah lalu agar kita mampu untuk 
mengingatnya. Berdasarkan hal itu pula –wahai teman– dapat dikatakan, 
bahwa terdapat hubungan timbal balik antara pengamatan dengan ingatan 
untuk menguatkan dan memperkayanya. Dan, dapat dikatakan bahwa alat 
pengamatan tidak berdasar pada cetakan yang didapat atau dipersiapkan 
oleh otak sebagaimana diyakini sebelumnya, tetapi berdasar pada 
penyadaran yang dapat meningkatkan organ-organ tersebut kepada kondisi 
ideal dengan segala dimensi maknawiyah dan gerakannya yang efektif. 

Kita mampu –wahai teman– untuk meniadakan fatamorgana dari 
ingatan disebabkan peran pengamatan di dalamnya. 

Berdasarkan hal di atas maka dapat dikatakan, ingatan bukan sekadar 
tempat untuk mengumpulkan pengetahuan dan interpretasi saja sebagai 
pembukaan untuk mengulangnya kembali, sebagaimana diyakini oleh 
banyak orang. Tetapi ia masuk dalam inti pengetahuan dan memberinya 
kehidupan. Oleh karena itu dapat dikatakan  bahwa ingatan itu selalu 
hadir. 

Secara ringkas dapat dijelaskan, agar kita dapat mengingat yang telah 
lalu dengan baik maka harus dalam keadaan tenang dan jiwa stabil, tubuh 
sehat, tidak mengeluhkan sakit serta pengamatan yang sadar atas perkara-
perkara yang menghadapi kita secara perhan-lahan dan konsentrasi. 
Karena mengingat bukan merupakan kerja alat, tetapi merupakan kerja 
rumit yang terkadang membutuhkan  beberapa waktu agar manusia dapat 
mengingat apa yang diinginkan dari masa lalunya. 

Latihan-latihan penggiatan ingatan membantu Anda untuk 
melaksanakan fungsi (alat) dalam mengingat dan mengatasi lupa. Jika 
Anda ingin mengingat sesuatu yang telah lalu maka ingatlah Allah 
(berdzikir kepada Allah) agar hati Anda menjadi tenang dan memberikan 
ketenangan jiwa, kemudian berkonsentrasi yang kuat secara perlahan-
lahan, dan tidak tergesa-gesa hingga Anda dapat mengingatnya kembali 
dengan semua perincian dan detailnya.          
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Bagaimana Menjaga Ingatan    
Pada Usia 60-an 

Apakah mungkin bagi manusia untuk tetap menjaga ingatannya 
yang kuat walaupun umurnya telah tua? 

Ya, sungguh seseorang mungkin untuk tetap menjaga ingatannya yang 
kuat (ingatan baja) tanpa terpengaruh oleh umur yang sudah tua, jika dia 
selalu melakukan latihan otak yang berkaitan dengan ingatan secara terus 
menerus dan membersihkan diri dari tekanan dan kesedihan sedikit demi 
sedikit. 

Ada beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan agar membantu 
Anda dalam menjaga otak dan ingatan Anda agar tetap dalam kondisi 
dinamis dan sadar. Dengan demikian maka tidak ada perselisihan antara 
para ahli, bahwa kehilangan ingatan dalam jumlah besar merupakan suatu 
yang biasa. Mereka juga bersepakat bahwa manusia dapat ditimpa 
perubahan-perubahan tertentu dalam ingatannya pada waktu kapan saja 
dalam setiap umurnya. Perubahan ini berbeda dari satu manusia ke 
manusia yang lain sesuai dengan kondisi yang menimpanya. 

Ahli ilmu jiwa dan ilmuwan saraf akhir-akhir ini bersepakat, bahwa 
banyak orang sehat yang kemampuannya  untuk mengingat hal-hal 
tertentu meningkat seiring dengan bertambahnya umur. Para dokter 
mempergunakan istilah lemah ingatan yang berkaitan dengan umur untuk 
mensifati kondisi tertimpanya manusia atas kelupaan dan lemah ingatan 
yang menyertai bertambahnya umur. 

Sebaliknya, kita melihat sebagian orang tua yang walaupun usianya 
lanjut mereka mempunyai ingatan baja, mampu mengingat kejadian-
kejadian yang terjadi setengah abad yang lalu dan memaparkannya dengan 
sangat detail dan cermat seakan-akan kejadian tersebut baru terjadi 
kemarin atau beberapa jam yang lalu. Tetapi kita harus membedakan 
dengan baik antara lemah ingatan karena lanjut usia dengan kepikunan. 
Karena keduanya sangat berbeda. Lemah ingatan yang menyertai usia 
lanjut mungkin terjadi secara asasi disebabkan oleh adanya tekanan 
tertentu pada manusia yang berpengaruh atas ingatannya, dan hanya 
dengan hilangnya tekanan tersebut ingatannya kembali ke sedia kala. 

Sedangkan kepikunan disebabkan oleh adanya cacat dalam akal yang 
menyertai usia lanjut. Sebagaimana pemuda yang berada dipermulaan 
umurnya dapat tertimpa kelupaan akibat mereka mengalami tekanan-
tekanan kehidupan, dan bukan hanya orang yang lanjut usia saja. 

Kondisi-kondisi yang menyertai lemah ingatan karena lanjut usia 
terkadang sangat mengganggu, tetapi ia tidak dianggap sebagai penghalang 
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bagi manusia dan bukan merupakan masalah gawat yang sulit 
disembuhkan. Salah satu contoh lemah ingatan karena lanjut usia yang 
tersebar adalah lupanya Anda terhadap seseorang yang sering Anda lihat 
dan Anda kenal dengan baik. Kelupaan ini tidak selamanya, tetapi Anda 
akan mengingatnya kembali ketika Anda mengingat sesuatu yang berkaitan 
dengan orang tersebut. 

Artinya kelupaan tersebut pada umumnya terjadi secara temporal. 
Begitu juga kondisinya, jika dia lupa nomor telepon yang sangat penting 
atau tempat dia meletakkan sesuatu dan yang semisalnya. Hal ini 
merupakan kondisi-kondisi lupa yang dikeluhkan baik oleh orang tua 
maupun orang muda sama saja, tetapi terkadang lebih terasa pada saat usia 
lanjut dengan tingkat yang lebih besar.              

Anda –wahai teman yang mengeluhkan kelupaan dan lemah ingatan- 
dapat membentengi diri Anda dari kelupaan, khususnya kondisi lemah 
ingatan yang berkaitan dengan usia, yaitu dengan melakukan hal-hal 
sebagai berikut: 

Pertama: mengambil bantuan dengan buku agenda/catatan harian, 
yang di dalamnya tertulis semua yang terjadi pada Anda dan nama orang-
orang yang Anda jumpai serta semua hal yang Anda anggap penting dan 
layak untuk direkam. Kemudian Anda harus mengulang dan membuka 
buku agenda/catatan harian tersebut setiap hari pada saat menjelang tidur. 

Kedua: Anda meminta bantuan dengan daftar yang di dalamnya tertulis 
hal-hal yang harus Anda lakukan sesuai dengan urutan prioritas 
kepentingan bagi Anda dan Anda harus mencoret atau menghapus hal-hal 
yang telah terlaksana satu demi satu, sampai Anda selesai melaksanakan 
semuanya. 

Ketiga: Anda harus membayangkan apa yang Anda ingin ingat. Dengan 
cara membayangkan apa yang ingin Anda ingat ini sampai kepadanya 
secara lebih cepat. 

Keempat: Anda harus melakukan latihan otak secara rutin baik dengan 
cara mengisi teka-teki silang, tebakan atau lainnya. Karena para peneliti 
menyimpulkan, bahwa akal manusia telah dibentuk untuk merespon hal-
hal yang mempengaruhinya dan akan menambah kekuatannya untuk 
menghadapi tantangan dan rintangan dalam mengingat yang baik. 
Penelitian menetapkan, latihan otak dapat membantu menguatkan 
kemampuan akal dan menjaga kekuatan tersebut tanpa terkait dengan 
umur. 

Dan agar ingatan kuat Anda tetap selalu terjaga, maka Anda harus 
kontinyu melaksanakan latihan otak tersebut secara rutin tanpa terputus 
serta harus berkonsentrasi terus demi ingatan yang tidak tercampur oleh 
sifat lupa. 
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