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BD: Dank u, Senator Johnson en het is echt een eer om hier met u te kunnen zitten, 

en voor u om... het is gewoon ongelooflijk geweest om te zien hoe u zich hebt ingezet, 

weet u, tegen alle verwachtingen in, en de druk om weg te lopen van de waarheid en 

ons het zwijgen op te leggen, zoals iedereen. En dus, waarderen we het echt dat u 

bereid bent om met ons te staan en met ons te vechten.  

 

Senator J.: Houd de microfoon. Zo dichtbij mogelijk. 

BD: Dus, mijn naam is Brianne Dressen, en de meesten van jullie hebben nog nooit 

van mij gehoord, en waarschijnlijk ook niet van de meesten van ons hier. We zijn 

gewoon alledaagse Amerikanen. We zijn Republikeinen, vier Democraten, 

Libertariërs, onafhankelijken. Voor ons is dit geen politieke kwestie. Dit is een 

menselijke kwestie. We zijn hier om onze verhalen te vertellen, die ooit grotendeels 

genegeerd en tot zwijgen gebracht werden, en we hopen dat u luistert en dat u vragen 

stelt. Ik ben een vrouw en een moeder, en ik ben een kleuteronderwijzer. Ik kreeg een 

levensveranderende reactie op mijn COVID-vaccin, op 4 november 2020, bijna een 

jaar geleden, tot op de dag van vandaag. Ik leed aan een cascade van neurologische 

systemen die maanden aanhield, en hoewel mijn leven is verbeterd, voel ik me nog 

steeds alsof ik 24/7 word geëlektrocuteerd. De eerste maanden was ik helemaal 

alleen. Ik hield mijn symptomen en mijn verhaal volledig voor mezelf. Ik dacht dat dit 

een op zichzelf staand incident was. Maar in de lente begon ik meer en meer mensen 

zoals ik te vinden, en voor we het wisten waren we met duizenden, allemaal niet in 

staat om medische zorg te krijgen, erkenning, hetzij van de geneesmiddelenbedrijven, 

de CDC, de FDA. We leden allemaal aan dezelfde constellatie van symptomen, wat 

erg vreemd is. Het is een gloednieuwe ziekte, niemand wist hier iets van. Meer dan 70 

procent van ons had geen eerdere bestaande gezondheidsproblemen. Meer dan 94 

procent van ons heeft geen enkel probleem gehad met een eerder vaccin. 98 Procent 

van ons heeft al onze vorige vaccins gehad, de overgrote meerderheid van ons zelfs 

de griepvaccins. Wij zijn niet anti-vaccinatie. Omdat de CDC en de FDA onze 

smeekbeden bleven negeren, besloten we dat we actie moesten ondernemen, omdat 

we dit zagen gebeuren met kinderen zoals Maddie. Dus, vanuit ons ziekbed, kwamen 

we in actie. We staken onze hand uit naar onze gekozen vertegenwoordigers, zowel 

blauw als rood. We hebben de COVID commissie benaderd, we hebben alle 



vertegenwoordigers van de Gezondheids- en Onderwijscommissie benaderd. Als je 

een gekozen vertegenwoordiger in je staat hebt, dan hebben ze van ons gehoord. We 

zijn ook naar de NIH geweest. Ik was zelf een van de gelukkigen die erheen konden. 

We hebben deelgenomen aan onderzoeken in het hele land, met zeer goed opgeleide 

academici van goed... van gerenommeerde onderzoeksinstellingen. Niemand van hen 

kan zijn onderzoek gepubliceerd krijgen. Ze gaan tijdschrift na tijdschrift, na tijdschrift, 

en worden afgewezen. De ene, na de andere, na de volgende. We hebben toen de 

media benaderd, en herhaaldelijk te horen gekregen dat we de vaccins niet in een 

kwaad daglicht mogen stellen. We hebben onze hand uitgestoken naar onze 

belangrijkste gezondheidsorganisaties zoals de AMA. We hebben contact opgenomen 

met onze staatsgezondheidsraden, onze staatsgezondheidsafdelingen, die allemaal 

volhielden in het verhaal dat als dit echt aan de hand was, de CDC en de FDA dat wel 

hadden gezegd. We staan er helemaal alleen voor. Het enige wat we hebben is 

elkaar. We zijn gebrandmerkt als anti-vax, verkeerde informatie. Vierentwintig uur 

nadat Senator Johnson onze laatste conferentie organiseerde, werden onze Facebook 

steungroepen uit elkaar getrokken. Ik verloor het contact met actief suïcidale mensen, 

zomaar. Dus, na maanden van isolatie, agressieve onderdrukking, begonnen we 

contact te maken met anderen - medelevende en bezorgde burgers, academici, 

artsen. Zij zien de schade en zij zien wat er gebeurt met de gewonden, en het gebrek 

aan transparantie, en de race om de wereld te vaccineren. Het CDC moet ons 

erkennen. Een zeer eenvoudige handeling zou alles veranderen, voor de zieken en 

lijdenden. We moeten ook gewoon het gesprek beginnen. Dit zal leiden tot echte 

genezing voor de gewonden, tot een gepaste en objectieve beoordeling van de 

wetenschap, tot het scheppen van een omgeving voor een open dialoog, zodat we 

uiteindelijk in staat zullen zijn om rationeel en volledig geïnformeerd beleid en 

beslissingen te nemen. Hartelijk dank voor uw tijd. Ik geef de tijd nu door aan Dr. Wes 

Stella.  
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