Alguns exemplos de orientações multi e de seus significados:

Bi-

Atração por mais de um gênero, ou por dois ou
mais gêneros.

Bifluxo

Atração por mais de um gênero, mas os gêneros pelos quais a pessoa
sente atração mudam de tempos em tempos, e/ou a atração por
certos gêneros muda de intensidade de tempos em tempos.

Heteroflexível

Atração predominantemente de uma pessoa de um gênero binário
por pessoas do outro gênero binário, mas a pessoa pode
ocasionalmente sentir atração por pessoas de outros gêneros.

Homoflexível

Atração predominantemente por pessoas do mesmo gênero ou por
quem se considera de gênero parecido, mas a pessoa pode
ocasionalmente sentir atração por pessoas de outros gêneros.

Multi-

Atração por múltiplos gêneros. Termo cunhado para agrupar
orientações como estas da lista, não para ser uma orientação por si
só, mas existem pessoas que utilizam multi como orientação.

Netúnique

Atração por mulheres, pessoas sem gênero e pessoas
não-binárias que não são masculinas ou solarianas.

OmniOni-

Atração por todos os gêneros. Geralmente, quem usa este termo
quer evitar alguma das conotações associadas ao termo pan.

Pan-

Atração por todos os gêneros, ou
independentemente de gênero.

Panfluxo

Alguém que sente atração por todos os gêneros, mas
que prefere gêneros diferentes de tempos em tempos.

Paro-

Atração por múltiplos gêneros, mas experienciada de formas
ou em frequências diferentes por gêneros diferentes.

Penúlti-

Atração por todos os gêneros, com a exceção
do próprio.

Poli-

Atração por vários gêneros. Não confundir com poliamor
(relações consensuais com mais de duas pessoas envolvidas).

Pulsárique

Alguém que sempre tem atração por certo(s) gênero(s), enquanto
atração por outro(s) gênero(s) flutua, de modo que a pessoa às
vezes sente e às vezes não sente atração por este(s) gênero(s).

Toren-

Alguém que sente atração somente por homens e por pessoas
não-binárias. Não há especificação de quantas/quais identidades nãobinárias que a pessoa sente atração.

Trixen-

Alguém que sente atração somente por mulheres e por pessoas
não-binárias. Não há especificação de quantas/quais identidades nãobinárias que a pessoa sente atração.

Urânique

Atração por homens, pessoas sem gênero e pessoas
não-binárias que não são femininas ou lunarianas.

