Wierzenia mongołów
„Stepy północy są dziedziną magji. Ci z Mongołów co nie przyjęli buddyzmu lub
islamizmu, są szamanistami; ale szamanizm przetrwał obok religji wyższych lub je
przeniknął, mianowicie u Mandżurów.
Szamani są kapłanami ekstatycznymi, wybieranymi z pośród epileptyków lub z tych, co z
pomocą ćwiczeń lub ziół umieją pogrążać się w szale lub ekstazie. Praktykują wszelkiego
rodzaju czary z tańcem i z muzyką, sprzedają talizmany, składają ofiary i przypisują sobie moc
prowadzenia dusz na tamten świat, który opisują w najciemniejszych kolorach.
Doktryna tych kuglarzy jest dualistyczna. Wszechświat jest zaludniony duchami; każdy
człowiek ma ich dwóch, dobrego i złego. W świecie dobrymi duchami są duchy powietrza, złymi
duchy ziemi. Ziemię więc trzeba nadewszystko zjednywać sobie. Dobrym i złym genjuszom
składa się w ofierze konie, które trzeba zjadać, nie przelewając ich krwi i nie łamiąc
kości, jak baranka wielkanocnego Żydzi. Dusze praojców przebywają w trzecim niebie w
towarzystwie siedmiu bogów niższego rzędu." (Reinach)
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