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MAŽIAU YRA DAUGIAU
• Mažiau yra daugiau – tai aforizmas kurį sukūrė 

įžymus architektas Ludwig Mies van der Rohe. 



80/20 taisyklė
• Smalsusis V. Paretas, nagrinėdamas savo gimtosios 

Italijos ekonomiką, pastebėjo keistą tendenciją: 80 

% Italijos žemių priklausė vos 20 % gyventojų. Netgi jo 

sode daugiau nei 80 % žirnelių užaugdavo ant 20 % 

krūmelių. Atlikęs daugybę stebėjimų, V. Paretas 

suformulavo matematiškai pagrįstą principą, 

apibrėžiantį tikimybę, jog 80 % rezultatų lemia 20 % 

priežasčių.



80/20 taisyklė
• Pamažu ši taisyklė susilaukia vis daugiau dėmesio, 

mat jai sudėtinga paprieštarauti:

• Daugiau nei 80 % pajamų verslo sektorius gauna iš 

maždaug 20 % klientų.

• Daugumą užsakymų restoranuose sudaro mažoji 

dalis (20 %) valgiaraštyje pateiktų patiekalų.

• Vos 20 % turimų rūbų mes dėvime didžiąją laiko dalį 

(80 %).



80/20 taisyklė
• Daugiausia pasitenkinimo ir džiaugsmo (80 %) 

gyvenime patiriame per mažąją laiko dalį (20 %).

• Didžiausią pasitenkinimą santykiais patiriame 

bendraudami vos su 20 % draugų ir artimųjų.

• Ir, svarbiausia, net 80 % mūsų veiklos rezultatų 

gaunami iš darbo, kuriame skiriame 20% laiko 

(kitaip tariant, didžiąją laiko dalį dirbame 

neproduktyviai).



80/20 taisyklė
• Kaip jau spėjote suprasti, ši taisyklė iš pirmo žvilgsnio 

prieštarauja loginiams principams. Juk mums įprasta 

galvoti, jog kuo daugiau pastangų įdedame, tuo 

geresnio rezultato sulaukiame: 80 % pastangų turėtų 

duoti 80 % rezultato, o 100 % – nepriekaištingą 

variantą, ar ne? Vis tik paklauskime savęs, ar tikrai 

kiekvienas pyragas bus skanesnis, jei jį kepsime 

ilgiau? Ar kelionė bus malonesnė, joje praleidus 

daugiau laiko? 



80/20 taisyklė
• Juo labiau ar tikrai kuo daugiau pažinčių 

užmegsime, tuo daugiau pasitenkinimo santykiais 

patirsime? Akivaizdu, jog gyvenimą galima 

praturtinti skiriant dėmesį ne kiekybei, o kokybei, 

ieškant tų 20 %.



Mažiau yra daugiau
• Taigi, iš 80/20 taisyklės sužinojome, kad darbo 

kokybė nebūtinai priklauso nuo darbo kiekio.



Tai kodėl mes šio principo 

nesilaikom?
• Šiuolaikinės žmonių kartos yra pratinamos didinti 

savo vartotojiškumą, yra viliojama pirkti produktus, 

kurie atlieka įvairiausias funkcijas, tačiau tie 

niekučiai greit sugenda ir mes jais iškart atsikratom.



• Verslininkams yra žymiai 

paprasčiau kažką 

pagaminti nekokybiško 

dideliais kiekiais, negu 

kažką ilgaamžiško ir 

naudingo.



• Dėl besaikio vartojimo norisi vis didesnių namų, 

greitesnių automobilių, madingesnių drabužių, 

įmantresnių technologijų ir perpildytų stalčių. Daiktai 

žada laimę, tik niekad jos neatneša. Vietoj jos 

atsiranda troškimas gauti daugiau... 



• Pirkdami tas prekes mes 

tik prisidedame prie 

kūrinijos netausojimo ir 

viso pasaulio teršimo.



Privalumai gyvenant 

nevartotojiškai
• 1) Mažiau skolų. 

• 2) Mažiau rūpinimosi daiktais.

• 3) Mažiau noro gyventi vis patogiau.

• 4) Mažesnis poveikis aplinkai.

• 5) Mažiau poreikio neatsilikti nuo besikeičiančių 

madų.

• 6) Mažiau spaudimo padaryti įspūdį materialiu turtu.

• 7) Daugiau dosnumo.

• 8) Daugiau džiaugsmo.

• 9) Geresnis gebėjimas atsispirti manipuliacijoms.

• 10) Geresnis suvokimas, kad pasaulis – ne tik 

materialus.



Kūrinija
• Kūrinija – tai visų kūrinių visuma. Kitaip tariant tai yra 

visa aplink mus.



Kūrinija
• Rugsėjo 1-ąją minima Maldos už rūpinimąsi kūrinija 

diena. Katalikų Bažnyčioje, sekant Konstantinopolio 

ortodoksų patriarchato ir kitų Bažnyčių bei 

krikščioniškų bendruomenių pavyzdžiu, šis kasmetinis 

minėjimas buvo įvestas pernai.



Išvada 
• Kiekvienas visados turėtų žiūrėti į kokybės aspektus, 

o ne kiekybės, nes kitaip mes taip ir toliau kasimės 

sau gilią duobę ir niekaip nesugebėsime išsaugoti 

mūsų planetos.



Ačiū už dėmesį


