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Gastone De Boni nasceu em Pádua em 22 de janeiro de 1908. O período da
adolescência foi crucial para resolver o propósito de sua vida e é um pouco ', ele
antecipa sua longa atividade no campo de Pesquisas Psíquicas.
Desde muito jovem, ele lidou com o hipnotismo e, aos 16 anos, em 1924,
conheceu um jovem com algumas faculdades paranormais, com as quais
começou a sentar-se à mesa. Com este assunto, ele experimentou até 1930 e
conseguiu obter também um notável caso de identificação espiritual.
Em 1932 graduou-se em medicina e cirurgia na Universidade de Pádua e em
1934 abriu um consultório médico em Verona. Enquanto isso, ele continuou a ler
novos livros sobre o paranormal, dos quais ele então realizou a classificação
analítica.
Seu encontro com Ernesto Bozzano foi decisivo. Os dois homens imediatamente
entenderam que eram animados pelas mesmas intenções em lidar com o estudo
da Pesquisa Psíquica. Gastone De Boni considerou Ernesto Bozzano como
professor e, por sua vez, Ernesto Bozzano considerou-o como seu "afilhado". Seu
relacionamento se tornou mais e mais consolidado ao longo do tempo, tanto que
o estudioso genovês nomeou Gastone De Boni, herdeiro de sua biblioteca.
Gastone De Boni fez o máximo para garantir que as obras de Ernesto Bozzano
fossem publicadas com maior circulação, dada a validade e importância de seu
imenso trabalho como publicista.
Com a morte de Ernesto Bozzano, ocorrida em 1943, Gastone De Boni herdou
toda a sua coleção documental. Ele cuidou de organizá-lo, ampliá-lo e atualizá-lo
e nos últimos anos de sua vida, ele tentou encontrar um local adequado para sua
localização. Graças à ajuda de um de seus colaboradores, Silvio Ravaldini, com
quem ele havia sido durante anos um elo de amizade, seu desejo poderia ser
satisfeito. Gastone De Boni também possibilitou a criação de uma associação

cultural capaz de administrar o patrimônio da Biblioteca que recebeu o nome de
Arquivo de Documentação Histórica da Pesquisa Psíquica.
A atividade de Gastone De Boni no campo da Pesquisa Psíquica não consistiu
apenas na coleção bibliográfica. Além de ser uma editora das obras de Ernesto
Bozzano, ele ressuscitado (de 1 de Janeiro 1947) e dirigiu a revista Luz e Sombra
- ativa até 1939, quando foi suprimido pelo regime fascista - que também havia
colaborado Ernesto Bozzano. Armado com poucos meios, Gastone De Boni
realizou essa atividade até sua morte, apesar das muitas dificuldades econômicas.
Como Ernesto Bozzano, Gastone De Boni também estudou e pesquisou no
campo da fenomenologia paranormal. Enquanto Ernesto Bozzano nunca viajou,
Gastone De Boni participou de vários congressos nacionais e internacionais e em
tais ocasiões conseguiu conhecer os mais importantes pesquisadores e médiuns
da época.
No campo mediúnico, ele teve muitas experiências de considerável importância e
valor, graças também ao fato de que ele viveu na chamada "idade de ouro" da
Pesquisa Psíquica. Ao contrário de Ernesto Bozzano, Gastone De Boni exercia
uma profissão como médico, mas, como professor, deu uma boa contribuição à
Psychical Research com vários artigos e publicações.
Entre estes últimos trabalhos está "O Homem para a conquista da Alma", um
volumoso tratado que abrange quase todos os setores da Parapsicologia e que
pode ser considerado como um ponto de partida para aqueles que desejam entrar
neste campo de pesquisa.
Quando Gastone De Boni morreu em 23 de setembro de 1986, a sua biblioteca e
sua herança documental foi transferida para Silvio Ravaldini.
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